
Um Modelo de Classi�cação
Supervisionada com Rotulagem
Automática para Reconhecimento

de Áudio de Web Rádios

Diego Dutra de Rezende
Universidade Federal de Ouro Preto

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

Orientador: Álvaro R. Pereira Jr.

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Ciência da Computação da Uni-
versidade Federal de Ouro Preto como requi-
sito parcial para a obtenção do título de Mestre
em Ciência da Computação

Ouro Preto, Junho de 2014





Um Modelo de Classi�cação
Supervisionada com Rotulagem
Automática para Reconhecimento

de Áudio de Web Rádios

Diego Dutra de Rezende
Universidade Federal de Ouro Preto

Orientador: Álvaro R. Pereira Jr.





Catalogação: www.sisbin.ufop.br

R467m Rezende, Diego Dutra de.
   Um modelo de classificação supervisionada com rotulagem
automática para reconhecimento de áudio de web rádios
[manuscrito]  /  Diego Dutra de Rezende. - 2014.
   84f.: il.: color; tabs. 

   Orientador:  Álvaro Rodrigues Pereira Junior.

   Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Ouro
Preto. Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP.
Departamento de Ciência da Computação. Mestrado em Ciência
da Computação. 
   Área de Concentração: Recuperação de Informação /
Aprendizado de Máquina.

   1. Reconhecimento. 2. Eletrônica digital. 3.
Radiodifusão. 4. Recuperação da Informação. I. Pereira
Junior, Álvaro Rodrigues. II. Universidade Federal de Ouro
Preto. III. Titulo.

                                            CDU: 004.934





i

Resumo

Com o aumento da capacidade de processamento dos computadores nos últimos anos,

uma área especí�ca da computação tem despertado a atenção tanto da academia quanto

da indústria: a área de Recuperação de Informação em Música (do inglês, Music Infor-

mation Retrieval � MIR). Em especial, sistemas que reconhecem automaticamente áudio

sendo tocado, seja em um sinal que vem da Web, seja gravando o áudio em dispositivos

móveis, tem ganhado especial importância. Em tempos passados, havia ciência para se

reconhecer áudio com precisão aceitável, como na faixa de 90%, mas os métodos não

eram e�cientes ao ponto de serem aplicados em escala, por exemplo, para a aplicação

de reconhecimento de áudio em Web rádios, considerando-se um volume de milhares

de rádios monitoradas em tempo real e índices da ordem de milhões de músicas. Hoje

em dia os métodos não se desenvolveram tanto, mas o poder computacional disponível

comercialmente é muito maior, permitindo então o desenvolvimento de uma gama de

inovações tecnológicas na área. Nesta dissertação é apresentado um novo modelo de re-

conhecimento de áudio, capaz de usar o aprendizado supervisionado de máquina a partir

de dados rotulados automaticamente para agregar diferentes métodos de reconhecimento

de áudio, visando aumentar a precisão do reconhecimento, sem perder em e�ciência. A

rotulagem automática, cujo resultado é usado na etapa de treino, é possível porque as

Web rádios são transmitidas usando protocolos e parâmetros conhecidos, de forma que

é possível gerar dados sintéticos para treino e depois aplicar o modelo aprendido sobre

as rádios reais. Neste trabalho mostra-se que, se os parâmetros das rádios são bem

de�nidos, a combinação de métodos de reconhecimento utilizando o modelo proposto

pode reduzir a perda (ou erro) do método de reconhecimento heurístico em até 55%,

chegando a ter revocação média muito próxima de 100%. Isto considerando como base-

line um método heurístico que está em execução em um sistema comercial que audita a

ocorrência de propagandas em rádios que transmitem pela Web.



ii

Agradecimentos

Este trabalho é dedicado a Deus, aquele que me abençou durante todo o processo e

que permitiu que tudo pudesse ser realizado.

A toda a minha família, que sempre me apoiou de diversas maneiras durante essa

importante etapa da minha vida. Principalmente meus pais Marilene e Vilar, pela força

nos momentos mais difíceis.

Nessa conquista, não poderia deixar de destacar o aprendizado adquirido no labo-

rátorio de pesquisa idealize-UFOP, além da ótima convivência. Portanto, tenho que

agradeçer aos amigos que me ajudaram a realizar este trabalho: Felipe Lopes, Felipe

Melo, Alexandre, Saul, Milton, Kledilson, Igor, Alex, Aílton, Moíses e Vinícius.

Por �m, ao meu orientador Álvaro Pereira Júnior, pelas oportunidades oferecidas e

pelos ensinamentos que foram fundamentais para a realização do trabalho.



Sumário

Lista de Figuras vii

Lista de Tabelas ix

Nomenclatura xvi

1 Introdução 1

1.1 Objetivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1.2 Justi�cativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.3 Principais Contribuições da Dissertação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.4 Organização dos Capítulos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2 Fundamentação Teórica 6

2.1 Teoria do som . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.1.1 Processamento de Sinais de Áudio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.1.2 Compressão de áudio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.1.3 Streaming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2.2 Extração de Características do Sinal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.2.1 Impressão Digital de Áudio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.3 Recuperação de Informação em Música . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

iii



iv SUMÁRIO

2.4 Aprendizado de Máquina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2.4.1 Árvores de Decisão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.4.2 Support Vector Machine � SVM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2.5 A ferramenta Radialize e o Serviço da SoundView . . . . . . . . . . . . . 21

3 Trabalhos Relacionados 24

3.1 Sistemas de Recuperação de Informação em Áudio baseado em Conteúdo 24

3.2 Frameworks de Extração de Características do Sinal . . . . . . . . . . . . 26

3.3 Impressão Digital de Áudio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

3.4 Aprendizado de Máquina para Recuperação de Informação em Música . . 29

4 Método de Classi�cação de Música Utilizando o Espectrograma 31

4.1 Processamento e Extração de Características do Sinal . . . . . . . . . . . 32

4.2 Criação da Impressão Digital do Áudio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

4.3 Estrutura de dados para representação da impressão digital . . . . . . . . 36

4.4 Heurísticas de classi�cação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

5 Modelo de Classi�cação Supervisionada com Rotulagem Automática

para Reconhecimento de Áudio 38

5.1 Componente de Indexação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

5.2 Componente de Simulação Controlada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

5.2.1 Servidor de Rádios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

5.2.2 Gravador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

5.2.3 Extrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

5.2.4 Reconhecedor por Método . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

5.2.5 Auditor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

5.2.6 Coletor de Programação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44



SUMÁRIO v

5.3 Componente de Aprendizado de Máquina . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

5.3.1 Pré-Processador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

5.3.2 Otimizador de Parâmetos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

5.3.3 Classi�cador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

5.3.4 Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

6 Modelagem dos Dados para Classi�cação 49

6.1 Modelagem baseada nas principais características dos métodos heurísticos 50

6.2 Características extraídas e seleção das características . . . . . . . . . . . 51

6.3 Ajuste de parâmetros para os métodos de aprendizagem de máquina . . . 54

7 Resultados Experimentais 57

7.1 Arcabouço de experimentação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

7.2 Resultado para o método CMUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

7.3 Resultados para os métodos de aprendizado supervisionado . . . . . . . . 61

7.3.1 Resultados utilizando apenas características do CMUE . . . . . . 61

7.3.2 Resultados utilizando apenas características do SV1 . . . . . . . 64

7.3.3 Resultados utilizando apenas características do método SV2 . . . 67

7.3.4 Resultado utilizando a combinação de características dos métodos

SV1 e CMUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

7.3.5 Resultado utilizando combinação de características dos métodos

SV1, SV2 e CMUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

7.3.6 Experimento sem utilizar treinamento da rádio de teste . . . . . . 72

8 Conclusões e Trabalhos Futuros 77

Referências Bibliográ�cas 81



vi



Lista de Figuras

2.1 Esquema da transmissão de streaming. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.2 Etapas para a descoberta de conhecimento[18] . . . . . . . . . . . . . . . 15

2.3 Funcionamento de um classi�cador supervisionado. . . . . . . . . . . . . 16

2.4 Exemplo de uma árvore de decisão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.5 Ilustração de um hiperplano ótimo para exemplos linearmente separáveis

[11]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2.6 (a) Fronteira não linear no espaço de entradas; (b) Fronteira linear no

espaço de características[11]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2.7 Arquitetura alto nível dos componentes do Radialize. . . . . . . . . . . . 21

3.1 Exemplo de Espectrograma do sinal[38] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

4.1 Visão geral do método. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

4.2 Exemplo de uma matriz representando o espectrograma. . . . . . . . . . 34

4.3 Algoritmo para extração de frequências a partir da matriz do espectrograma. 35

4.4 Algoritmo para extração das maiores frequência em intervalos. . . . . . . 35

4.5 Detalhes do processo de descoberta de ocorrências. . . . . . . . . . . . . 36

5.1 Arquitetura do modelo de classi�cação supervisionada com rotulagem au-

tomática para reconhecimento de áudio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

5.2 Interface grá�ca para a criação e transmissão de rádios. . . . . . . . . . . 42

vii



viii LISTA DE FIGURAS

5.3 Exemplo de uma página web contendo informações sobre a rádio recém-

criada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45



Lista de Tabelas

2.1 Principais tarefas na área de MIR de acordo com[9]. . . . . . . . . . . . . 14

6.1 Características do método CMUE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

6.2 Características do método SV1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

6.3 Características do método SV2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

6.4 Características selecionadas dos métodos SV1 e CMUE. . . . . . . . . . . 53

6.5 Características selecionadas dos métodos SV1, SV2 e CMUE. . . . . . . . 54

6.6 Valores de�nidos para o classi�cador SVM com kernel RBF de acordo

com o resultado da otimização de parâmetros. . . . . . . . . . . . . . . . 55

6.7 Valores de�nidos para os parâmetros do classi�cador RF de acordo com

o resultado da otimização de parâmetro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

7.1 Con�guração das rádios utilizadas nos experimentos. . . . . . . . . . . . 58

7.2 Resultado para o método heurístico (H-CMUE) sendo comparado com o

método heurístico de baseline (H-SV1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

7.3 Resultado utilizando apenas uma volta de treino na playlist e treinamento

para cada rádio separadamente. O baseline é o método H-CMUE . . . . 62

7.4 Resultado utilizando quatro voltas de treino na playlist e treinamento

para cada rádio separadamente. O baseline é o método H-CMUE. . . . . 63

7.5 Resultado utilizando quatro voltas de treino na playlist e treinamento com

todas as rádios juntas. O baseline é o método H-CMUE. . . . . . . . . . 63

ix



x LISTA DE TABELAS

7.6 Resultado utilizando quatro voltas de treino na playlist e treinamento com

cada rádio separadamente. O baseline é o método H-SV1. . . . . . . . . . 64

7.7 Resultado utilizando quatro voltas de treino na playlist e treinamento com

todas as rádios juntas. O baseline é o método H-SV1. . . . . . . . . . . . 65

7.8 Resultado utilizando oito voltas adicionais na playlist para as músicas com

desempenho ruim e treinamento com todas as rádios juntas. O baseline é

o método H-SV1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

7.9 Resultado utilizando doze voltas adicionais na playlist para as músicas

com desempenho ruim e treinamento com todas as rádios juntas. O ba-

seline é o método SV1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

7.10 Resultado utilizando quatro voltas de treino na playlist e treinamento

para cada rádio separadamente. O baseline é o método H-SV2. . . . . . . 68

7.11 Resultado utilizando quatro voltas de treino na playlist e treinamento com

todas as rádios juntas. O baseline é o método SV2. . . . . . . . . . . . . 69

7.12 Resultado utilizando quatro voltas de treino na playlist e treinamento

para cada rádio separadamente. O baseline é o método H-SV1. . . . . . . 69

7.13 Resultado utilizando quatro voltas de treino na playlist e treinamento com

todas as rádios juntas. O baseline é o método H-SV1. . . . . . . . . . . . 70

7.14 Resultado utilizando quatro voltas de treino na playlist e treinamento

para cada rádio separadamente. O baseline é o método H-SV1. . . . . . . 71

7.15 Resultado utilizando quatro voltas de treino na playlist e treinamento

de todas as rádios menos a utilizada para teste. O baseline é o método

H-CMUE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

7.16 Resultado utilizando quatro voltas de treino na playlist e treinamento de

todas as rádios menos a utilizada para teste. O baseline é o método H-SV2. 73

7.17 Resultado utilizando quatro voltas de treino na playlist, incluindo mais

oito voltas adicionais em músicas com desempenho ruim. O baseline é o

método H-SV1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74



LISTA DE TABELAS xi

7.18 Resultado utilizando quatro voltas de treino na playlist, incluindo mais

doze voltas adicionais em músicas com desempenho ruim. O baseline é o

método H-SV1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75



xii



�O sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder entusiasmo.�

� Winston Churchill

xiii



xiv



xv



xvi Nomemclature

Nomenclatura

DSP Digital Signal Process

MFCC Mel Frequency Cepstrum

SVM Support Vector Machine

RF Random Forest

MIR Music Information Retrieval

HMM Hidden Markov Models

CMUE Método de Classi�cação de Música Utilizando o Espectrograma

FFT Fast Fourrier Transform

MCSRA Modelo de Classi�cação Supervisionada com Rotulagem Automática

AM Aprendizado de Máquina

MP3 MPEG-1 Audio Layer3

MPEG Moving Picture Experts Group

WMA Windows Media Audio

FLAC Free Lossless Audio Codec

RBF Radial basis function

DFB Distance From Boundary

URL Uniform Resource Locator

PCM Pulse-code modulation

API Application programming interface



Capítulo 1

Introdução

Nos últimos 150 anos desde a sua invenção, a música gravada conseguiu chegar à casa do

ouvinte e fazer parte do seu uso diário. Com o crescimento da internet, a popularização

da música através de meios digitais e o aumento da capacidade de armazenamento dos

computadores pessoais tornou-se possível uma pessoa ter acesso a uma coleção de milhões

de músicas, o que seria impossível há vinte anos. Atualmente, é fácil a distribuição e

divulgação de uma nova gravação de música pela web, o que levou a um grande aumento

na quantidade de novas músicas disponíveis.

É importante evidenciar que em 2005 houve um crescimento de cinco vezes no número

de downloads legais de músicas, gerando um valor de milhões de dólares na indústria

musical em todo o mundo [17]. Além disso, com o advento das redes sociais, os modelos

tradicionais de se ouvir e descobrir novas músicas sofreram uma grande mudança. An-

tigamente, o ouvinte descobria as músicas por meio de transmissões de rádio ou através

de lojas de discos. Agora, com serviços como Pandora1 e Last.fm2 o usuário conse-

gue descobrir e compartilhar conteúdo musical em tempo real através das comunidades

on-line.

Nesse contexto, surge a necessidade de criação de estratégias para identi�car e orga-

nizar de forma automática todo esse conteúdo musical. Essas estratégias são chamadas

coletivamente de recuperação de informação em música (Music Information Retrieval �

MIR) e tem sido objeto de intensa investigação por uma comunidade cada vez maior

através de laboratórios acadêmicos e da indústria.

1http://www.pandora.com
2http://www.lastfm.com.br

1



2 Introdução

Alguns trabalhos na área de MIR baseiam-se em técnicas para a criação de impressão

digital, com a �nalidade de reconhecer amostras de áudio. Assim, existem várias classes

de usuários que podem bene�ciar-se com esse tipo de sistema, como por exemplo: um

usuário que deseja organizar suas músicas de uma forma rápida e personalizada; ou um

pro�ssional da música, que pretende identi�car cópias de sua obra recém-lançada para

cobrança de direitos autorais. Existem vários fatores que di�cultam os trabalhos na

área de reconhecimento de áudio, por exemplo: descobrir as músicas mesmo através de

uma amostra de sinal com ruído, ou até mesmo sobre diferentes tipos de con�gurações

e formatos de áudio digital.

Portanto, este trabalho propõe a combinação de diferentes técnicas de impressão

digital de áudio, por meio de algoritmos de aprendizado de máquina, para obter um

melhor desempenho na tarefa de reconhecimento. Sendo assim, foi desenvolvido um mo-

delo capaz de fazer a rotulagem automática de milhões de músicas, através da simulação

automática de Web rádios, sem a necessidade de qualquer intervenção humana.

A principal hipótese a ser defendida com essa dissertação é que técnicas de apren-

dizado de máquina podem ser aplicadas ao problema de reconhecimento de áudio, sem

a necessidade de o humano rotular os dados para treinamento, para uso em aplicações

reais da indústria, de forma e�ciente e escalável. Portanto, é preciso estabelecer uma

maneira de rotulagem automática das músicas (classes), de tal forma, que cada classe

contenha as principais características de diferentes métodos de impressão digital.

1.1 Objetivos

O objetivo principal do trabalho é o desenvolvimento de um método de reconhecimento

de áudio que utilize aprendizado de máquina e que tenha as seguintes características

como requisitos:

• Seja capaz de agregar vários métodos de geração de impressão digital e reconheci-

mento de áudio.

• Seja independente de heurística, ou seja, usa aprendizado de máquina para iden-

ti�car ocorrências de música a partir dos resultados retornados por métodos de

reconhecimento.

• Seja mais preciso do que cada método independente, uma vez que combina vários
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métodos.

• Não dependa da intervenção humana para a rotulagem de dados, mesmo para

aplicação real.

• Seja e�ciente e escalável, podendo ser aplicado a um banco de dados contendo

milhões de músicas.

Como objetivos especí�cos, podemos destacar os seguintes itens:

• Estudar diferentes métodos de impressão digital.

• Desenvolver um novo método de reconhecimento de áudio que permite identi�car

amostras de músicas em sinais de Web rádios.

• Estudar e aplicar diferentes técnicas de aprendizado de máquina para o problema

de reconhecimento de áudio.

• Comparar a e�cácia de cada método de impressão digital, comparando com técni-

cas de aprendizado supervisionado.

• Identi�car qual técnica de AM (Aprendizado de Máquina) fornece melhores resul-

tados, ou ainda, qual método se adapta melhor para sistemas de reconhecimento

de áudio.

1.2 Justi�cativa

A tarefa de reconhecimento de áudio é importante para um conjunto de aplicações, como:

reconhecimento de áudio em Web rádios ou outras fontes de streaming, identi�cação de

músicas idênticas em um banco de dados de músicas, identi�cação de versões diferentes

da mesma música, e reconhecimento de música no ar (on the air, como esse tipo de

serviço é chamado).

Especialmente, no caso do reconhecimento de áudio emWeb rádios, há duas classes de

serviços de bastante interesse: música e propaganda. No caso de músicas, é importante

que artistas ou bandas tenham informações a respeito de quando, onde e como as músicas

estão sendo tocadas. No caso de propaganda, percebe-se no mercado que há rádios que
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sonegam a transmissão das propagandas às quais são pagas para veicular, de forma que

o serviço de reconhecimento de áudio se torna um auditor de ocorrências.

O problema da área de reconhecimento de áudio é que há diversas técnicas para

extração de uma impressão digital para representação da peça de áudio, e ainda di-

versas técnicas para permitir indexação e busca visando fazer o casamento entre um

segmento extraídos do sinal sendo pesquisado e todas as impressões digitais indexadas,

previamente existentes no banco de dados. Os métodos encontrados na literatura são

heurísticos, �cando dependentes de análises humanas para que, a partir de uma lista

de candidatos, possa classi�car cada candidato como sendo uma ocorrência ou uma

não ocorrência de uma música do índice. Levando-se em conta nosso conhecimento na

área, não existe método na literatura que faça rotulagem automática ou que proponha

a combinação de forma e�ciente e e�caz de vários métodos de reconhecimento de áudio,

utilizando AM.

De fato, a rotulagem automática é fundamental para que se possa empregar qualquer

método de aprendizado supervisionado para o problema de reconhecimento de áudio.

Essa conclusão é verdadeira porque, tipicamente, as bases de dados de músicas são da

ordem de milhares ou até mesmo milhões de músicas, de forma que é impossível para

o humano classi�car um grande conjunto de músicas simplesmente escutando a música.

Além de ser um trabalho extremamente custoso, acredita-se ser impossível que o humano

possa guardar em sua memória as caraterísticas presentes em milhares de músicas, de

forma a identi�car o artista e o nome da música que está sendo tocada.

1.3 Principais Contribuições da Dissertação

Podemos destacar as seguintes contribuições dessa dissertação:

• O desenvolvimento de um modelo de aprendizado de máquina supervisionado com

rotulagem automática das classes para reconhecimento de áudio de Web rádios.

O modelo foi implementado através de uma arquitetura que permite e�ciência e

escalabilidade.

• A demonstração da e�cácia do modelo proposto através de experimentos que apre-

sentam ganhos signi�cativos dos métodos de aprendizado de máquina, quando

comparado com um método heurístico usado em um sistema comercial real.
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• O desenvolvimento e teste de um método heurístico de reconhecimento de áudio

baseado no uso do espectrograma do áudio.

1.4 Organização dos Capítulos

O texto está organizado da seguinte forma: o Capítulo 2 apresenta os conceitos bási-

cos que são essenciais para o entendimento deste trabalho; o Capítulo 3 apresenta os

principais trabalhos relacionados, para que o leitor entenda o contexto onde o problema

está inserido; o Capítulo 4 descreve sobre um método heurístico de recuperação de con-

teúdo em música utilizando o espectrograma do sinal, desenvolvido como parte dessa

dissertação; o Capítulo 5 descreve sobre o modelo de arquitetura para combinação de

métodos de impressão digital de áudio e rotulagem automática dos dados, que é foco

dessa dissertação; o Capítulo 6 descreve com detalhes como foi feita o modelagem do

treinamento para os sistemas de aprendizado de máquina; o Capítulo 7 apresenta os

experimentos e os resultados obtidos; �nalmente, o Capítulo 8 apresenta as conclusões

e uma discussão sobre as direções para trabalhos futuros.



Capítulo 2

Fundamentação Teórica

Este capítulo discorre sobre os principais conceitos teóricos necessários para o bom en-

tendimento do trabalho. A Seção 2.1 apresenta os principais conceitos sobre a teoria do

som: como eles são produzidos e suas principais características. A Seção 2.1.1 apresenta

a área de processamento de sinais e suas aplicações. A Seção 2.1.2 apresenta os deta-

lhes sobre as técnicas utilizadas para compressão de áudio e os diferentes formatos de

áudio existentes. A Seção 2.1.3 apresenta o conceito de streaming que é utilizado para

transmitir conteúdo em Web radios. A Seção 2.2 apresenta os detahes sobre a extração

de características do sinal de áudio para construção de impressão digital. A Seção 2.2.1

apresenta as particularidades para a criação de uma impressão digital robusta. A Seção

2.3 apresenta uma visão geral sobre a área de recuperação de informação em música. A

Seção 2.4 apresenta os detalhes sobre a área de aprendizado de máquina e suas aplica-

ções. Por �m, a Seção 2.5 apresenta os detalhes sobre o componente de reconhecimento

utilizado na ferramenta Radialize e que serviu de baseline neste trabalho.

2.1 Teoria do som

Os sons estão presentes em nosso cotidiano através da música, comunicação entre as

pessoas, natureza e outros meios. Eles são produzidos a partir de vibrações, ou seja,

quando algo vibra em certa quantidade de vezes em um determinado tempo está sendo

criado um som. O ouvido humano, através do tímpano, é sensível a essas ondas de

pressão que são transformadas em impulsos elétricos e transmitidas ao cérebro. O ser

humano consegue identi�car vibrações de vinte vezes em um segundo (20 Hz) até vinte

6



Fundamentação Teórica 7

mil vezes/seg (20000 Hz).

A percepção do som também pode ser usada para adquirir informações sobre o am-

biente, como por exemplo, o sonar de um navio ou submarino. Para que o som se

propague, é necessário que o meio possua duas características: elasticidade e inércia.

Tanto o ar como outros materiais (líquidos, metais, madeira, plástico, etc.) possuem

estas características.

As ondas sonoras periódicas, aquelas que se repetem com o mesmo padrão durante

um período de�nido, são conhecidas na teoria musical como notas musicais e possuem

frequências regulares. Por exemplo, a nota Lá possui uma frequência regular de 440 Hz

[33]. As principais características de um som são:

• Altura: no que se diz respeito à altura, os sons podem ser classi�cados em sons

agudos ou graves. Os sons graves apresentam maior comprimento de onda (pe-

quena frequência) enquanto os sons agudos, ou altos, tem um menor comprimento

de onda (maior frequência).

• Intensidade: pode ser representada como o volume de um áudio. Intensidade é a

quantidade de energia produzida por um som qualquer ao longo do tempo. Um

som com uma maior amplitude é um som forte, enquanto que um som com uma

pequena amplitude é um som fraco. Uma onda sonora perde intensidade no decurso

da sua propagação. Essa energia é medida em decibéis.

• Timbre: é representado por frequências distintas que caracterizam a sonoridade de

cada instrumento ou voz. O timbre de uma fonte sonora é representado por uma

onda complexa, que é a soma de uma onda fundamental (som puro ou simples)

e sons harmônicos. Como cada instrumento gera uma quantidade de harmônicos

diferente dos outros, com potências diferentes pode-se diferenciar, por exemplo, a

mesma nota em uma �auta e violão.

• Frequência: é aquilo que determina a percepção de um som ser mais grave ou

agudo. Ou seja, é o número de ciclos de 360 graus que uma onda sonora completa

em um segundo. A frequência é medida em hertz.

• Duração: representa simplesmente o tempo que o som dura.
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2.1.1 Processamento de Sinais de Áudio

O sinal é uma função de variáveis independentes como o tempo, distância, temperatura

e pressão, as quais estão presentes no cotidiano como a música, vídeo e voz. O pro-

cessamento de sinais é responsável pela análise e discretização desses sinais através de

técnicas e funções matemáticas que têm o objetivo de extrair informações relevantes ou

torná-las adequadas para alguma aplicação especí�ca [30].

A área de processamento de sinais (digital signal processing ou DSP) surgiu na década

de 60 quando os primeiros computadores digitais tornaram-se disponíveis. Devido aos

computadores serem muito caros e com baixo poder de processamento, a área de DSP

limitava-se somente a poucas aplicações práticas como: radar, sonar e análise de imagens

médicas onde vidas poderiam ser salvas. O sinal pode ser dividido em duas categorias:

• Analógico: é um tipo de sinal onde todas as variações são contínuas, ou seja, o

áudio é transformado em um �uxo contínuo de variações elétricas.

• Digital: é um tipo de sinal onde todas as variáveis são discretas, ou seja, ao invés

do áudio ser transformado em impulsos elétricos, o som é convertido em código

binário (sequência de 0 e 1 que o computador utiliza como linguagem). Portanto,

para um áudio ser armazenado em um computador ele deve ser primeiramente

digitalizado.

2.1.2 Compressão de áudio

A música é uma forma de arte que se constitui basicamente em combinar sons e ritmos

seguindo uma pré-organização ao longo do tempo. Também é composta por instrumentos

musicais onde cada instrumento produz notas com timbres diferentes. As vibrações são

criadas por toque ou sopro e cada instrumento tem o seu ressoador que ampli�ca os sons

audíveis. Com a popularização da música, principalmente com o advento da Internet,

houve a necessidade de armazenar de maneira e�caz o conteúdo de um áudio digital. Até

o surgimento da compressão de áudio, a informação digital de áudio de alta qualidade

consumia uma grande quantidade de espaço em disco.

Devido a essas exigências, várias técnicas de compressão de áudio foram emergindo

ao longo dos anos. A forma de compressão mais famosa até hoje e com maior número de

usuários é o MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3 ). O formato MP3 é um tipo de compressão
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com perdas, ou seja, o algoritmo de compressão elimina informações pouco signi�cantes

para reduzir o tamanho dos dados. O MP3 foi projetado para o formato de codi�cação

em vídeo MPEG (Moving Picture Experts Group) mas com o objetivo de armazenar

áudio. Ele descarta os dados que não podem ser facilmente perceptíveis ao ouvido

humano com base em um modelo psicoacústico [4].

Também existem outros métodos de compressão como o OGG VORBIS, que é um

padrão aberto de áudio com boa qualidade mas com poucos usuários; o WMA (Windows

Media Audio) criado pela Microsoft, que tem como principal vantagem uma qualidade

superior ao MP3; e, por �m, o FLAC (Free Lossless Audio Codec) que é um dos poucos

formatos que apresenta uma verdadeira compressão sem perda (é parecido com um

arquivo comum compactado, mas é voltado para áudio e pode ser executado na maioria

dos aparelhos de MP3).

2.1.3 Streaming

Stream ou streaming é um �uxo de dados que pode conter conteúdo de vídeo ou áudio.

Esse conteúdo é comprimido e enviado diretamente através da Internet por meio de um

servidor. Quando um usuário se conecta em um stream (visualização de um vídeo no

youtube, por exemplo), ao invés do conteúdo ser salvo no disco rígido, ele é transmitido

imediatamente através de um player. Através do stream, o usuário não tem que esperar

para baixar uma música completa para depois ouvir. Ele pode escutar a música na

medida em que ela chega do servidor [24]. As principais características observadas na

transmissão de um stream são apresentadas a seguir:

• Bit-rate: quantidade de dados transmitidos em um determinado tempo. Normal-

mente é medida em kbits/s, ou seja, quantos pacotes de 1024 bits são transmitidos

por segundo durante a utilização de um arquivo. Músicas que utilizam uma quan-

tidade maior de kbits/s tendem a ter uma qualidade maior do que aquelas com

menor quantidade.

• Sample-rate: é o número de amostras de um som que são levadas por segundo

para representar um evento digital. Quanto mais amostras por segundo, maior

qualidade será a representação digital do áudio.

• Chanells : mono (apenas um canal de transmissão) ou estéreo (dois canais de

transmissão).



10 Fundamentação Teórica

• Protocolos : utilizados para fazer a transmissão do stream de áudio do servidor até

o usuário (ouvinte). Hoje em dia existem diversos tipos de protocolos como, por

exemplo: MMS (Multimedia Messaging Service � Microsoft), HTTP (Hypertext

Transfer Protocol) e RTMP (Real Time Messaging Protocol � Adobe).

O stream geralmente é utilizado em transmissões broadcast (um único arquivo ou

sinal é transmitido para múltiplos usuários ao mesmo tempo ), como no youtube ou em

Webrádios (rádios que transmitem o seu sinal na web). A tecnologia de streaming tem

melhorado nos últimos anos, mas a qualidade do conteúdo transmitido ainda depende

da velocidade de conexão do usuário. A �gura 2.1 apresenta o esquema utilizado para a

transmissão de streaming.

Figura 2.1: Esquema da transmissão de streaming.

De acordo com a Figura 2.1, o encoder é o componente que utiliza um determinado

software, cuja �nalidade é fazer as con�gurações do áudio e da rádio a ser transmitida.

Ou seja, o encoder é responsável por captar o áudio de uma fonte, seja tal áudio provido

de um microphone (caso seja uma transmissão ao vivo) ou de uma música armazenada

em um computador pessoal. O Servidor é o componente responsável por prover o serviço

de streaming. Existem diferentes serviços para tal �nalidade, sendo que o mais famoso e

utilizado é o SHOUTcast1. O SHOUTcast fornece um serviço de streaming gratuito que

permite que qualquer pessoa possa transmitir áudio para os ouvintes através da internet,

com certas limitações como o limite no número de ouvintes da rádio.

1http://www.shoutcast.com/
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2.2 Extração de Características do Sinal

A extração de características do sinal tem como principal objetivo simpli�car e reduzir

a quantidade de recursos necessários para descrever o áudio com precisão. O sinal do

áudio é convertido em uma sequência de vetores de veiculação de informações sobre as

características do sinal. Posteriormente, estes vetores serão utilizados como entrada ou

base para vários tipos de algoritmos de análise de áudio [28].

A extração de características do sinal é uma etapa de processamento fundamental

que tem alta in�uência no desempenho geral do sistema. Características de baixa repre-

sentação podem atrapalhar em uma tarefa ou sistema de reconhecimento de áudio por

serem características frágeis a ruído. Portanto, a escolha das características é impor-

tante, devido ao fato de ter um grande impacto na e�ciência do processo de classi�cação.

Algumas características do sinal de um áudio são:

• Loudness (sonoridade): é uma característica do som baseado na amplitude. Ele é

de�nido como um atributo da sensação auditiva em termos de que o som pode ser

ordenado em uma escala estendendo de silêncio para alto (loud).

• Pitch (altura): é uma característica que está relacionada à forma como o ouvido

humano percebe os sons de frequência fundamental (como o tom de uma música

por exemplo). Em outras palavras, o pitch é uma propriedade que permite a

ordenação dos sons em uma escala de frequência.

• Spectral centroid (centróide espectral): é uma característica utilizada para carac-

terizar um espectro. Ela indica onde o centro da massa do espectro está localizado.

O spectral centroid é amplamente utilizado em processamento de sinais para medir

automaticamente o timbre de uma música.

• Bandwidth (largura de banda): é uma característica representada por uma medida

da largura de uma faixa de frequências, medida em hertz.

• Zero-crossing rate (taxa de cruzamento zero): é a taxa de mudanças no sinal ao

longo do tempo, ou seja, a velocidade que o sinal muda de positivo para negativo no

tempo. Esta característica tem sido muito utilizada em tarefas de reconhecimento

de fala e classi�cação de sons percussivos.

• Chroma feature (característica croma): é uma representação interessante e pode-

rosa para música. Todo o espectro da música é projetado em 12 bins (caixas) nos
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quais representam os 12 semitons distintos chroma da nota musical. Essa caracte-

rística pode dar informações úteis sobre o áudio de uma música, além de um alto

grau de robustez a variações em parâmetros como timbre e ritmo [29].

• MFCC (Mel-frequency cepstrum): é uma representação do espectro de energia

de curto prazo de um som, baseado em uma transformação linear de cosseno de

um espectro de potência numa escala logarítmica não linear da frequência mel.

Existem diversas vantagens na utilização da característica MFCC, tanto em tarefas

de reconhecimento de fala quanto na sua aplicabilidade na modelagem musical [23].

2.2.1 Impressão Digital de Áudio

Uma impressão digital de áudio é uma representação compacta do conteúdo de áudio

que resume uma gravação. As impressões digitais são conhecidas por sua capacidade

de vincular uma amostra desconhecida de áudio a uma música. Quando uma amostra

desconhecida é apresentada, a sua impressão digital é calculada e comparada a uma

base de dados de impressões digitais. Através de algum algoritmo de correspondência

(ou casamento) é possível identi�car qual é a música correspondente nesta base de dados

[7].

A construção de uma impressão digital de áudio é feita a partir da extração de

características do sinal. Essas características também podem ser combinadas para a

criação de uma impressão digital mais robusta. Existem alguns requisitos para uma

impressão digital de áudio ser con�ável como, por exemplo:

• Compactabilidade: a impressão digital deve ser pequena, para que possa ser facil-

mente armazenada e recuperada.

• Robustez: uma pequena ou média quantidade de ruídos, além do uso de diferentes

algoritmos de compressão de áudio não podem afetar na qualidade da impressão

digital.

• Con�abilidade: uma impressão digital con�ável não pode confundir uma determi-

nada música com outra. Tal evento é conhecido como um falso positivo.

• Granularidade: está relacionada ao tamanho do áudio que é preciso para construir

uma impressão digital. Para aplicações onde se tem uma gravação de uma música
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inteira, toda a música poderia ser usada. Em outros casos, pode-se ter apenas

alguns segundos da música.

• Escabilidade: a impressão digital deve ser escalável, ou seja, sua construção deve

ser simples computacionalmente de tal forma que possa ser utilizada em grande

escala.

Nos últimos anos, houve um aumento na pesquisa sobre impressões digitais de áudio

devido a vários tipos de aplicações que as utilizam. Os requisitos de uma impressão

digital de áudio dependem fortemente da aplicação. Estas aplicações vão desde organi-

zação de uma biblioteca digital até identi�cação de uma música através do cantarolar de

uma pessoa. Assinaturas compactas para representar objetos multimídia complexos são

utilizadas para indexação e busca em sistemas de recuperação de informação em música.

2.3 Recuperação de Informação em Música

Sistemas dedicados à tarefa de recuperação de informação em música são geralmente

chamados de MIR (Music Information Retrieval). Tais sistemas têm como principal

objetivo recuperar a música ou informação desta música de forma rápida e e�caz. Para

apoiar tal objetivo, a maioria das pesquisas e aplicações na área foca na avaliação de

métodos para descrição automática do conteúdo do áudio.

Sistemas de recuperação de informação em música, geralmente extraem uma amostra

do conteúdo de áudio com o objetivo de criar uma assinatura única. Sendo assim, é criada

a impressão digital de uma grande quantidade de músicas e, em seguida, armazenadas

em um banco de dados para comparação no estágio de busca. Quando uma amostra

desconhecida de áudio precisa ser identi�cada, sua assinatura é criada e comparada

ao banco de dados de impressões digitais. Em seguida, é estabelecido uma pontuação

(score) para se de�nir as músicas mais semelhantes. Através de um limiar é possível

associar a amostra desconhecida a uma música [35].

Um grande desa�o ao identi�car o áudio automaticamente consiste em seu conteúdo

derivar em uma alta variância e dimensionalidade dos vetores de características do sinal.

Um sistema que utiliza impressão digital deve cumprir alguns requisitos básicos. Ele

deve ser capaz de identi�car com precisão um áudio independente do seu formato de

compressão ou nível de ruído. Além disso, um sistema MIR deve ser computacionalmente

e�ciente, ou seja, o processo de extração de características deve ser simples e o processo
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de correspondência ou casamento deve ser rápido mesmo em uma base de dados com

um grande número de músicas [35].

A área de MIR está organizada de acordo com os seguintes casos de usos: extração

de características do sinal, modelo de criação da impressão digital, técnica ou algoritmo

de correspondência e tipo de saída. Uma consulta ou saída pode ser uma informação

textual sobre a música (metadado), fragmentos ou gravações da música, características

da música, dentre outros [9]. A Tabela 2.1 enumera as principais tarefas ou aplicações

na área de MIR.

Tabela 2.1: Principais tarefas na área de MIR de acordo com [9].

Tarefa Descrição

Identi�car Música Fornece um metadado para um áudio desconhecido de entrada.

Detecção de plágio Detector de apropriação de propriedade intelectual de um artista.

Versões Identi�cação de músicas ao vivo, remix, gravação de estúdio ou cover.

Estilo / Gênero Identi�cação de músicas com o mesmo gênero musical.

Humor Identi�cação de uma música utilizando conceitos emocionais.

Recomendação Identi�cação da música que mais se parece com o per�l do usuário

2.4 Aprendizado de Máquina

Aprendizado de máquina (AM) é uma área da inteligência arti�cial que estuda como

desenvolver sistemas capazes de adquirir conhecimento de forma automática, ou seja,

sistemas que melhoram automaticamente com a experiência. Muitas técnicas de AM

utilizam conhecimentos da Inteligência Computacional e da Estatística para construção

de modelos capazes de inferir a partir de um conjunto de dados, ou seja, o sistema é

capaz de tomar decisões a partir de um conhecimento adquirido através de um conjunto

de instâncias utilizado para aprendizado (dados de treinamento) [39]. A Figura 2.2

apresenta as principais fases em um processo de aquisição de conhecimento.
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Figura 2.2: Etapas para a descoberta de conhecimento [18]

De acordo com a Figura 2.2, temos várias interações para o processo de descoberta

de conhecimento em base de dados. As primeiras etapas são responsáveis por fazer a

seleção e o pré-processamento dos dados recuperados da base de dados. Desta forma,

nestas etapas são utilizadas técnicas para preencher os dados faltantes, fazer a remoção

de ruídos e a transformação dos dados, dentre outras. Com os dados transformados, a

etapa de mineração tem o intuito de explorar tais dados para extrair padrões consistentes,

com o objetivo de detectar relacionamentos sistemáticos entre as variáveis. A etapa de

interpretação e avaliação é responsável por avaliar e validar o conceito retornado pelo

processo de mineração. Geralmente esta etapa é feita por um especialista.

Um algoritmo de aprendizado de máquina geralmente adquire conhecimento através

de indução, que é uma forma de inferência lógica que permite conclusões genéricas so-

bre um conjunto particular de exemplos. O processo de indução é o mesmo utilizado

pelos seres humanos na aquisição de conhecimento. Os exemplos de treinamento são

formados por atributos e cada atributo especi�ca uma característica particular para esse

conjunto. O aprendizado indutivo pode ser dividido em aprendizado supervisionado e

não supervisionado. Ainda que AM seja uma poderosa ferramenta para aquisição auto-

mática de conhecimento, deve-se observar que dentre os diversos algoritmos, não existe

aquele o qual apresente o melhor desempenho para todos os problemas. No aprendizado

supervisionado, cada exemplo apresentado ao algoritmo possui um atributo especial que
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especi�ca o rótulo da classe real à qual este exemplo pertence. Se os rótulos das clas-

ses forem discretos, o problema é conhecido como classi�cação; se forem contínuos, o

problema é conhecido como regressão. No aprendizado não supervisionado ou agrupa-

mento, o algoritmo de aprendizado não tem o conhecimento dos rótulos das classes reais.

Dessa maneira, o algoritmo agrupa os exemplos por meio de extração de padrões de seus

atributos.

Os classi�cadores tem como objetivo construir um modelo para relacionar os atri-

butos e os rótulos das classes, como parte do processo de aprendizado supervisionado.

Um ponto importante dos algoritmos de aprendizado é construir modelos que possuam

boa capacidade de generalização. Ou seja, consigam predizer, com alta taxa de acerto,

rótulo das classes para exemplos que não foram apresentados anteriormente [31]. Os

classi�cadores do tipo caixa-preta são aqueles que possuem uma representação interna

onde, geralmente, não se consegue interpretar facilmente, sendo difícil conhecer as ca-

racterísticas do problema que o levaram a uma determinada dedução. Um exemplo de

classi�cador desse tipo são as Redes Neurais. Os classi�cadores orientados a conheci-

mento, como as Árvores de Decisão e Sistemas Fuzzy, criam estruturas simbólicas que

normalmente são mais compreensíveis do que os classi�cadores do tipo caixa-preta.

Figura 2.3: Funcionamento de um classi�cador supervisionado.
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A Figura 2.3 apresenta o funcionamento de um classi�cador supervisionado. De

acordo com a �gura, existem diversas etapas que um classi�cador emprega para o pro-

cesso de aquisição de conhecimento. A primeira delas, chamada de �treinamento� tem

por �nalidade receber um arquivo de treino contendo um conjunto de características do

problema a ser inferido, onde geralmente tais características são chamadas de �atributos

preditivos�. Essas características podem ser providas por meio de documentos, imagens,

texto, dentre outros meios. Além disso, o arquivo de treino também recebe um rotulo

que refere-se a classe correspondente aquele conjunto de características. Desta forma, o

algoritmo de aprendizado de máquina constroi um modelo preditivo, através do conhe-

cimento adquirido na fase de treinamento. Sendo assim, através de um modelo preditivo

recém-criado, o algoritmo de AM é capaz de receber instâncias que não foram treinadas

e classi�cá-las de forma correta.

As próximas seções apresentam a teoria básica para o entendimento sobre os dois

algoritmos de AM utilizados neste trabalho. A seção 2.4.1 apresenta os detalhes sobre

os classi�cadores que utilizam estratégia baseada em árvore de decisão. A seção 2.4.2

apresenta o conceito teórico sobre o classi�cador SVM, que é utilizado neste trabalho

2.4.1 Árvores de Decisão

Árvores de Decisão fazem parte do contexto de mineração de dados e dos métodos de

classi�cação. As árvores de decisão são, quase sempre, usadas em conjunto com a tec-

nologia de indução de regras, mas são únicas no sentido de apresentar os resultados da

indução em um formato com priorização. Então, o atributo mais importante é apresen-

tado na árvore como o primeiro nó, e os atributos menos relevantes são mostrados nos

nós subsequentes. A principal vantagem de se utilizar árvores de decisão consiste na

tomada de decisões levando em consideração os atributos os quais são mais relevantes

[31].

Árvores de decisão representam uma forma simples e e�caz de representar o co-

nhecimento. Elas baseiam-se na abordagem �dividir para conquistar�, que consiste na

sucessiva divisão do conjunto de exemplos utilizado para o treino, em vários subconjun-

tos, até cada um desses subconjuntos pertencerem a uma mesma classe ou até uma das

classes serem majoritária, não havendo necessidade de novas divisões. Os resultados dos

vários subconjuntos obtidos com a construção de uma árvore de decisão são dados or-

ganizados de maneira compacta e utilizados para classi�car novos exemplos. As árvores

de decisão são representações simples do conhecimento e um meio e�ciente de construir
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classi�cadores que predizem classes baseadas nos valores de atributos de um conjunto

de dados.

Uma árvore de decisão possui as seguintes características: os nodos que representam

os atributos; arcos (ramos), provenientes desses nodos e que recebem os valores possíveis

para esses atributos; e de nodos folha (folha da árvore), que representam as diferentes

classes de um conjunto de treinamento (cada folha está associada a uma classe). Assim,

cada percurso na árvore (da raiz à folha) corresponde a uma regra de classi�cação. Na

árvore de decisão, cada nó deve estar associado a um atributo que é o mais informativo

entre os atributos ainda não considerados no caminho desde a raiz.

Figura 2.4: Exemplo de uma árvore de decisão

A Figura 2.4 mostra o exemplo de uma árvore de decisão para uma aplicação que si-

mula um empréstimo. De acordo com a �gura, neste exemplo são trabalhados dados que

relatam as condições propícias de uma pessoa receber ou não um empréstimo. Têm-se

então duas possíveis classes: sim (receber empréstimo) e não (não receber empréstimo).

Os atributos são: montante, salário e conta. O atributo montante pode assumir os valo-

res de médio, alto ou baixo. O atributo salário pode ser baixo ou alto e o atributo conta

pode ser �sim� ou �não�. Alguns dados são exemplos positivos de uma classe �sim�, ou

seja, os requisitos exigidos a uma pessoa, por um banco, são satisfatórios à concessão de

um empréstimo, e outros são negativos, onde os requisitos exigidos não são satisfatórios

à concessão de um empréstimo.
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2.4.2 Support Vector Machine � SVM

Support Vector Machine (SVM) ou Máquina de Vetores de Suporte é um método de

aprendizado supervisionado que utiliza regressão e análise dos dados para reconhecer

padrões. O SVM tem obtido sucesso signi�cativo em um grande número de tarefas

reais nas áreas de bioinformática, reconhecimento de assinaturas, classi�cação de texto

e imagens, identi�cação de dados replicados e reconhecimento de padrões diversos.

Na sua forma mais simples, o SVM são hiperplanos que separam os dados de treina-

mento por uma margem máxima. Ele recebe como entrada um conjunto de instâncias

previamente rotuladas para a sua fase de treinamento, como qualquer classi�cador super-

visionado. As instâncias de treinamento que se encontram mais próximas do hiperplano

são chamadas de vetores de suporte [5]. Um SVM linear constrói um hiperplano que

separa classes positivas (+1) e negativas (-1) com a máxima margem.

Quando duas classes são linearmente separáveis, quer-se encontrar um hiperplano de

separação que produz o menor erro de generalização entre o número in�nito de hiperpla-

nos. Portanto, o hiperplano ideal é aquele que possui a margem máxima de separação

entre duas classes, onde a margem corresponde a soma das distâncias do hiperplano para

os pontos/dados mais próximos de cada uma das duas classes. Esses pontos próximos

são chamados de vetores de suporte. A Figura 2.5 apresenta um hiperplano ideal para

um exemplo linearmente separável.

Figura 2.5: Ilustração de um hiperplano ótimo para exemplos linearmente
separáveis [11].
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De acordo com a Figura 2.5, podemos separar os dados utilizando um hiperplano

ótimo, entretando, a grande maioria dos problemas reais não podem ser separados line-

armente. Portanto, o SVM também possuí funções não lineares, chamadas de funções

de kernel cujo objetivo é mapear os vetor de entrada para um espaço de mais alta di-

mensão. Assim, um hiperplano ótimo de separação é obtido nesta nova dimensão para

a resolução de problemas de classi�cação. Geralmente, um conjunto de dados é mais

facilmente separável em um espaço de características de alta dimensão. Desta forma,

algumas funções de kernel são utilizadas para este propósito.

As funções de kernel não lineares tem como objetivo utilizar funções de mapeamento

φ1,.....,φm no domínio do espaço de entrada. Por meio destas funções, cada amostra do

conjunto de treinamento é mapeada para um novo espaço, que é o espaço de caracte-

rísticas. Neste espaço as amostras podem se tornar linearmente separáveis e então um

hiperplano ótimo pode ser encontrado. A escolha da função de mapeamento apropriada

varia com o espaço de características estudado. A única informação necessária sobre

o mapeamento é a de�nição de como o produto interno φ(xi).φ(xj) pode ser realizado

para cada par de amostras xi e xj.

Geralmente, as funções de kernel recebem como entrada dois pontos xi e xj do

espaço de entrada e calculam o produto escalar K(xi, xj) = φ(xi).φ(xj) no espaço de

características. Dentre os kernels mais utilizados estão o linear, polinomial, gaussiano,

sigmoidal e o de funções de base radial (RBF, do inglês Radial Basis Function). Cada

kernel possui um conjunto de parâmetros livres, ou seja, parâmetros cujos valores devem

ser especi�cados pelo usuário[12]. A Figura 2.6 apresenta dois exemplos de uso do SVM,

utilizando um kernel não linear.

Figura 2.6: (a) Fronteira não linear no espaço de entradas; (b) Fronteira linear
no espaço de características [11].
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2.5 A ferramenta Radialize e o Serviço da SoundView

O Radialize [16] é uma ferramenta de descoberta de conteúdos veiculados em Web rádios

nacionais e estrangeiras, e possui funcionalidades para apresentar e recomendar itens de

música, tais como rádios, artistas, músicas e gêneros [20]. Esta dissertação se encaixa

no contexto do Radialize pois, além de fazer uso de informações do Radialize, também

visa gerar conhecimento e tecnologia para aprimorar o serviço. A Figura 2.7 ilustra a

arquitetura alto nível dos componentes necessários para o funcionamento do Radialize.

Figura 2.7: Arquitetura alto nível dos componentes do Radialize.

Os componentes ou operações ilustrados na Figura 2.7 são descritos a seguir. Exis-

tem dois componentes que representam os coletores (Crawlers) ilustrados na �gura: os

coletores que monitoram informações de metadados (Metadata Crawlers) e os coletores

que monitoram informações do áudio (Stream Crawlers) das estações de rádio na Web.

Os coletores de metadados extraem informações (nome da música, nome do artista e

timestamp) das rádios da internet e utilizam dos serviços de descoberta de conteúdos

oferecidos pelo componente IdFinder, recebendo como resposta do IdFinder se a mídia

(artista e música) rastreada é conhecida no banco de dados do Radialize. Após receber

esta resposta, repassa os dados da mídia para o Broker, caso a mídia seja conhecida.
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Os coletores de stream extraem o conteúdo de áudio das rádios, enviando segmentos

do áudio para o componente AudioFinder, onde, através do processamento do sinal, é

possível veri�car se um conjunto de segmentos representa a ocorrência de uma música

conhecida.

Caso uma ocorrência seja encontrada, o rastreador de stream envia a mídia para o

Broker juntamente com seu respectivo identi�cador. O componente Broker é responsável

por enviar os dados recebidos dos Crawlers para os componentes PlayingNowServer e

UpdateServer. O PlayingNowServer é responsável por manter as informações a respeito

de quais artistas e músicas estão tocando em cada estação de rádio. O UpdateServer é

responsável pela atualização da base de dados do Radialize e também pela atualização

dos índices utilizados, realizando a inserção de novos artistas, novas músicas e novas

rádios.

O IdFinder é responsável por encontrar os respectivos identi�cadores de mídias no

Radialize. Para isto são mantidos dois índices textuais de maneira a dar suporte ao

trabalho deste componente: Update Index e Search Index. O Update Index é utilizado

pelo UpdateServer com a �nalidade de descobrir se uma nova mídia (artista e música)

é conhecida na base de dados. O search index é responsável por responder às consultas

realizadas pelos usuários. O AudioFinder é responsável por reconhecer e encontrar os

identi�cadores das mídias. Para isto, este componente mantém um índice de arquivos

de áudio.

O índice de áudio contém todas as mídias conhecidas previamente pelo Radialize.

Novas mídias são indexadas assim que elas são identi�cadas pelos coletores de meta-

dados e recebam um identi�cador único, atribuído pelo componente UpdateServer. O

componente Recommender é responsável por calcular e ordenar as recomendações que

serão enviadas aos usuários. A ordenação dos itens recomendados é baseada na relevân-

cia e quais desses itens estão sendo executados em alguma rádio no momento, informação

esta provida pelo PlayingNowServer. Caso nenhum item esteja sendo executado, a or-

dem inicial dos itens é mantida. Rádios recomendadas são executadas conectando o

player do Radialize diretamente ao servidor de transmissão de áudio usado pela rádio.

Como parte do projeto Radialize, foi criado um novo serviço que hoje se encontra

em fase de startup chamado de SoundView2. O SoundView tem o objetivo de monitorar

propagandas e músicas em Web rádios brasileiras, ou seja, ele é responsável por encon-

trar de forma automática e e�caz as ocorrências. Este tipo de produto é interessante

2http://www.soundview.net.br
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para artistas e anunciantes. No caso de um artista, o produto pode fornecer detalhes

importantes, como por exemplo, a popularidade de uma música recém lançada, ou até

mesmo as regiões distintas no Brasil onde essa música está sendo mais executada pelas

rádios. No caso dos anunciantes, esse tipo de produto pode fornecer informações im-

portantes, como por exemplo, a quantidade de vezes que uma campanha publicitária foi

tocada nas rádios e, com isso, veri�car se a quantidade de execuções contratada pelo

anunciante foi realmente executada nas rádios.

Em todo o trabalho desenvolvido nesta dissertação, foi utilizado como baseline de

comparação dois diferentes métodos fornecidos pela SoundView. O primeiro é chamado

de SV1 e utiliza a característica pitch do sinal para a construção de sua impressão

digital. Tal método possui uma heurística re�nada e está sendo utilizado atualmente

comercialmente no serviço da SoundView. O segundo método é chamado de SV2 e

também utiliza a característica pitch do sinal mas com a vantagem de ser um método

escalável, ou seja, é capaz de fazer o reconhecimento para uma base de dados com milhões

de músicas. Entretanto, o método SV2 possui uma heurística menos re�nada em relação

ao método SV1.



Capítulo 3

Trabalhos Relacionados

A literatura apresenta diversos trabalhos que visam o desenvolvimento de sistemas au-

tomáticos de reconhecimento de músicas. Ao longo deste capítulo discutiremos primei-

ramente sobre sistemas para a área de recuperação de informação em música, na Seção

3.1. Esses sistemas geralmente são chamados na literatura de Content-Based Retrieval

of Audio. Na Seção 3.2 são apresentados sistemas que têm a �nalidade de extrair carac-

terísticas do áudio. A Seção 3.3 apresenta trabalhos relacionados a diferentes técnicas

ou modelagens para se construir uma impressão digital de áudio. Por �m, a Seção 3.4

discorre sobre sistemas que utilizam técnicas de aprendizado de máquina para tarefas

de recuperação de informação em música.

3.1 Sistemas de Recuperação de Informação em Áu-

dio baseado em Conteúdo

Um dos trabalhos de maior visibilidade na área de MIR é o [38], que apresenta parte da

tecnologia por trás do serviço Shazam, o qual utiliza um grande catálogo de impressões

digitais de áudio armazenadas em seu banco de dados (aproximadamente 10 milhões

de músicas). Ele funciona da seguinte maneira: um usuário ouve um trecho de áudio

(normalmente de 10 a 15 segundos) de uma música no seu celular, em seguida, é gerada

uma impressão digital da amostra. Essa impressão digital é enviada ao Shazam pela

internet, que realiza uma pesquisa em seu banco de dados para encontrar a música

correspondente. Se for encontrada, as informações da música/artista (metadado) são

enviadas para o usuário.

24
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A criação da impressão digital do Shazam se baseia na utilização do espectrograma.

Pode-se visualizar qualquer música como sendo um grá�co de três dimensões chamado

de espectrograma. O primeiro eixo corresponde ao tempo, o segundo eixo corresponde

à frequência e o terceiro eixo corresponde à intensidade da frequência. Portanto, cada

ponto no espectrograma representa a intensidade de uma determinada frequência no

tempo. O Shazam identi�ca todos os picos de máxima intensidade de frequência no

espectrograma, onde para cada pico, ele mantém a localização da frequência e da quan-

tidade de tempo desde o início da música/amostra.

O Shazam constrói a sua base de impressões digitais utilizando uma estrutura de

dados em hash. O Shazam usa como chave da hash o valor da intensidade da frequência

de pico, além de um outro ponto vizinho de máxima magnitude no espectrograma.

Esse ponto vizinho é chamado de ponto de ancoragem. Assim, ao invés da chave da

hash possuir apenas um único ponto de frequência, ela irá conter dois. Isso permite que

ocorram menos colisões (sequências iguais para dados diferentes) que por sua vez acelera

o tempo de busca. A Figura 3.1 mostra o espectrograma de um áudio plotado em um

grá�co.

Figura 3.1: Exemplo de Espectrograma do sinal [38]

Em [8], foi proposto um sistema para identi�cação de conteúdo de áudio em Web

rádios. Este cenário apresenta muitas di�culdades devido a diversos fatores responsáveis

pela degradação do sinal, como por exemplo: locuções, propaganda, aceleramento da

música, �ltros, silêncio e ruídos. Para a criação da impressão digital, primeiramente o

sinal é segmentado em janelas ou frames e posteriormente é feita a extração de caracterís-
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ticas MFCC de cada janela. São utilizadas características como o MFCC para criar um

modelo de impressão digital baseado em Hidden Markov Models (HMM), criando uma

sequência de símbolos única chamada pelo autor de DNA. O áudio sem rótulo é identi-

�cado utilizando um algoritmo de correspondência especí�co chamado viterbi decoding.

Esse algoritmo é e�ciente para localizar a sequência do estado que provavelmente mais

produziu observações. Os testes foram realizados em doze horas de músicas transmitidas

em diferentes estações de rádios.

Em [32] foi apresentado um sistema de demonstração na área de recuperação de

informação em áudio baseado em conteúdo. Tal sistema recebe como entrada um áudio

acústico, geralmente de tamanho igual a oito segundos. Esse áudio é produzido pelo

canto do usuário através de um microfone. Em seguida, o sinal de entrada é convertido

para um vetor de catracterísticas pitch e usado em um método de �ltragem hierárquica

ou hierarchical �ltering method (HFM) para �ltrar e descartar os 80% de candidatos

improváveis. No �nal, a assinatura do áudio de entrada é então comparada com os

20% de candidatos que não foram descartados. Os testes do sistema são realizados

utilizando um banco de dados contendo 13.000 músicas e demonstraram a viabilidade

da recuperação de música em tempo real, com uma taxa de reconhecimento alta.

Em [10], foi desenvolvido um sistema chamado pelo autor de PROMS com o obje-

tivo de utilizar as características pitch e rhythm como estratégia de reconhecimento de

músicas. Os objetos básicos dentro do sistema PROMS são notas simples, especi�cadas

pelo seu tempo de início t, sua a�nação p e duração d. Sendo assim, uma música é

composta por um conjunto �nito de M notas. Da mesma forma, uma consulta é em si

um conjunto �nito Q de notas. Portanto, combinando métodos de álgebra computaci-

onal com técnicas de recuperação de informação, é possível obter um e�ciente sistema

de recuperação de informação em música. Para isso, os autores construiram uma base

de dados que consiste de 327 MB de dados no formato MIDI onde o tempo de resposta

médio para uma consulta é cerca de 80 milissegundos.

3.2 Frameworks de Extração de Características do

Sinal

Em [36] foi criado um framework chamado Marsyas que fornece uma arquitetura geral

para extração de características do sinal em tempo real. O Marsyas trabalha tanto em
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um arquivo de áudio único quanto em um conjunto de áudios. Ele extrai várias carac-

terísticas do áudio como, por exemplo: spectral centroid, spectral moments, pitch, linear

prediction, harmonicity e mel-frequency cepstral coe�cients (MFCC). Os resultados do

processo de extração de características do Maryas são armazenados em um arquivo

texto, que pode ser usado mais tarde como entrada em um ambiente de aprendizado de

máquina. Marsyas além de ser um projeto de código aberto, tem sido utilizado em uma

variedade de projetos tanto na academia quanto na indústria.

No trabalho [21] foi proposto um framework em MATLAB chamado MIR ToolBox.

Ele auxilia a extração e manipulação de várias características do sinal de áudio. Embora

o MIR ToolBox não ofereça extração de características do áudio em tempo real, sua

arquitetura baseada em objetos permite uma simpli�cação signi�cativa de sua sintaxe.

Outra vantagem é que as características do áudio podem ser manipuladas diretamente

no ambiente do MATLAB, o que facilita no seu entendimento.

Em [26], foi apresentada uma técnica para detectar e extrair a característica pitch

do áudio utilizando uma série de duas transformadas de Fourier. Assim, foi empregada

uma nova versão da transformada de Fourier com a intenção de melhorar a precisão e

robustez na fase de extração de característica. Inicialmente, o áudio é segmentado em

quadros de tamanho parametrizado, depois disso, foi utilizada uma estratégia de pitch

tracking. Tal estratégia tem como objetivo o tratamento e análise do áudio em curto

prazo, utilização de �ltros e eliminação de tons de silêncio. Essa e�ciente técnica de

extração de característica permite encontrar e extrair de forma precisa a feature pitch

de um áudio harmônico, tais como, a voz, os instrumentos musicais clássicos, os áudios

complexos com ruído, dente outros.

Em [27], foi desenvolvido um framework chamado jMIR. Esse framework foi imple-

mentado em java e possui código fonte aberto. Ele é usado em diversos trabalhos na

área de recuperação de informação em música. Um dos seus principais componentes,

chamado de jAudio, tem como objetivo a extração de features a partir de arquivos de

audio. Ele também apresenta suporte para o compartilhamento de novas características

de maneira interativa. A principal vantagem da utilização do jAudio, é que ele possui

uma interface grá�ca contendo um grande número de features. jAudio também fornece

para as features da amostra de áudio, uma representação compacta, através de uma

estrutura de dados mais simples, como uma matriz. Sendo assim, os pesquisadores não

precisam lidar diretamente com a interface do áudio, ou com problemas de baixo nível,

tais como bu�er ou conversões de formato.
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3.3 Impressão Digital de Áudio

A principal característica observada em trabalhos que utilizam impressão digital de áudio

é que a maioria tem como objetivo reduzir a dimensionalidade dos vetores de característi-

cas do sinal. A redução da dimensionalidade dos vetores geralmente aumenta a acurácia

na descoberta de conteúdo musical e diminui o tempo de busca. Uma forma concisa de

impressão digital é obtida através do resumo de sequência de vetores multidimensionais

de uma música inteira ou fragmento dela em um único vetor [35].

Em [34], a impressão digital é construída obtendo um vetor de características que

contém a média de taxa de cruzamentos zero (zero crossing rate) e estimando as batidas

por minuto do áudio. Em seguida, é calculada a média e variância sobre os vetores de

características do áudio resultando em uma assinatura única com tamanho de 512 bytes.

O autor a�rma que esse é um exemplo computacionalmente e�ciente de se produzir uma

impressão digital de áudio robusta e compacta.

Em[1], redundâncias globais dentro de uma música são exploradas para a construção

da impressão digital. Assumindo que as características de um determinado áudio são

semelhantes entre si (por exemplo: um coro que se repete na canção provavelmente

apresenta características semelhantes), uma impressão digital compacta pode ser gerada

pelo agrupamento dos vetores de características. A sequência de vetores é aproximada

por um número muito menor chamado de codebook, mas a evolução temporal do áudio

pode ser perdida com esta aproximação.

Em[19], foi proposta uma nova técnica de impressão digital baseada no espectrograma

e cálculo de �constant Q transforms� (CQT). A CQT é bem adaptada para sinais de

música, no sentido de que os bins (caixas) de frequências são espaçadas geometricamente.

Desta forma, como algumas notas de escala são geometricamente bem espaçadas, a CQT

transforma os yields (rendimentos) em um número constante de bins por nota. Em outras

palavras, é feita uma compactação do espectrograma. A avaliação do método foi feita

utilizando a transmissão e monitoramento de uma rádio real broadcast. Sendo assim,

foram transmitidas 120 horas de programação, contendo todas as distorções e ruídos

encontrados em uma rádio real. A base de dados de referência corresponde ao total

de 30.000 músicas. Esse método foi comparado com outras duas técnicas de impressão

digital presentes na literatura, onde apresentou melhores resultados.

Em [6], foi desenvolvida uma nova forma de caracterizar o �uxo de áudio realizando

uma análise da informação do conteúdo do sinal. Para isso, foi desenvolvida uma es-
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tratégia que utiliza de spectral entropy (entropia espectral) como técnica de criação da

impressão digital e reconhecimento de áudio. Senso assim, é construída uma assinatura

através de entropia, de cada banda do stream em uma escala de Bark. Esse trabalho

foi avaliado utilizando uma base de dados de músicas correspondente a 4.000 canções.

Dentre essas músicas, algumas foram fortemente degradadas com o intuito de di�cultar

a detecção.

3.4 Aprendizado de Máquina para Recuperação de

Informação em Música

Nos últimos anos, tem crescido a popularidade de pesquisas e aplicações para a tarefa de

reconhecimento automático de músicas. Assim, muitos autores têm proposto sistemas

que utilizam classi�cadores como SVM, árvores de decisão, redes neurais, algoritmos

genéticos, dentre outros, como estratégia para combinar diversas características do áudio.

Essa combinação tem o intuito de aumentar a precisão para a tarefa de classi�cação de

músicas.

No trabalho de [3], foi construída uma nova ferramenta de aprendizado de máquina

com o objetivo de fazer uma combinação entre diferentes tipos de kernels SVM para a ta-

refa de recuperação semântica em música. Algumas tags semânticas são: jazz, agressivo,

rock clássico, blues. Portanto, é extraído um conjunto de características do conteúdo

do áudio como o MFCC e Chroma, além de características baseadas no contexto social.

Essa abordagem utiliza o conjunto de ambos os tipos de características combinados para

construir um modelo de treinamento em diferentes kernels de forma simultânea. Pelos

testes mostrados no trabalho, há um ganho de e�cácia utilizando kernels heterogêneos

ao invés de apenas um único kernel.

Em [41], foi proposto um novo algoritmo de aprendizado de máquina, que utiliza

uma estratégia de árvore binária através de um classi�cador SVM para a tarefa de

reconhecimento de áudio. Assim, foi criado um novo kernel, chamado (DFB � Distance

From Boundary) com o objetivo de melhor separar e predizer as classes. Os testes foram

realizados utilizando uma base de dados contendo 409 músicas divididas em 16 classes.

Para isso, foram extraídos um conjunto de características perceptivas (Spectrum power,

subband power, brightness, bandwidth) e MFCC de cada janela do áudio com o objetivo

de serem combinadas através de um classi�cador. Os testes foram realizados utilizando
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diferentes tipos de combinações entre as features. Neste trabalho, o SVM foi comparado

com outras duas diferentes técnicas de classi�cação apresentando melhores resultados.

No trabalho [25], foram extraídas importantes características do sinal que transmitem

frequências gerais perceptíveis à audição humana baseadas no MFCC. Estas caracterís-

ticas são extraídas com o objetivo de treinar um classi�cador SVM com kernel baseado

em uma divergência simétrica entre as músicas. Ele utiliza o classi�cador SVM para a

tarefa de identi�cação de 18 artistas em uma base de dados de 1.057 músicas populares.

Destas, 656 foram utilizadas para treinamento e 401 para testes e validação do classi�ca-

dor. Os resultados do trabalho mostram que é vantajoso utilizar características MFCC

combinadas através de um classi�cador SVM para a tarefa de classi�cação de artista.

Em [40], foi investigada a utilização do SVM como estratégia para uma melhor e�-

cácia no problema de classi�cação automática de gênero. Para tal �nalidade, foram

utilizados nos experimentos diferentes features do áudio, como por exemplo: o espectro-

grama, MFCC, beat, pitch, full-beat e full-pitch onde essas features foram combinadas em

diferentes sub-conjuntos. Os gêneros foram representados por: clássico, country, disco,

hiphop, jazz, rock, blues, reggae, pop e heavy metal. Os dados rotulados foram separa-

dos aleatoriamente em 90% para dados de treino e 10% para dados de teste e a acurácia

medida através da média de cada execução. Nesse trabalho, o classi�cador SVM foi com-

parado com duas outras abordagens, tais como: Linear Discriminat Analysis (LDA) e

Gaussian Mixture Mode (GMM), onde apresentou melhores resultados.



Capítulo 4

Método de Classi�cação de Música

Utilizando o Espectrograma

Este capítulo apresenta o método de reconhecimento desenvolvido como parte desta

dissertação, chamado de CMUE. Ele é um método que utiliza impressão digital de áudio

e que foi inspirado no trabalho [38] para encontrar ocorrências de músicas. Esse método

utiliza heurística que é um algoritmo aproximativo ou algoritmo de aproximação que

utiliza informação e intuição a respeito do problema e da sua estrutura para resolvê-lo

de forma rápida [42].

O CMUE recebe como entrada uma amostra de áudio desconhecida em formato

digital e descobre qual é a música pertencente a este trecho. Mais especi�camente, o

processo armazena o conteúdo de um conjunto de arquivos de áudio (músicas), através

da extração de sua impressão digital. O trecho de áudio a ser analisado tem a sua

assinatura extraída e comparada com os demais áudios armazenados na base de dados.

O CMUE foi implementado visando dois objetivos principais: o primeiro foi a criação

de um método de impressão digital robusto de forma que, tal método realizasse a tarefa

de reconhecimento mesmo através de áudio com ruído; o segundo a implementação do

CMUE também foi realizada com o objetivo de fornecer características para métodos de

aprendizado de máquina.A Figura 4.1 apresenta a visão geral do método CMUE e seus

componentes.

31
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Figura 4.1: Visão geral do método.

De acordo com a Figura 4.1, o método CMUE é dividido em 4 etapas. A Seção 4.1,

apresenta os detalhes sobre o processamento do sinal do áudio de entrada e a extração

de características deste sinal, passo 1 da �gura. A Seção 4.2 apresenta os detalhes sobre

a criação da impressão digital por meio das características extraídas, passo 2 da �gura.

A Seção 4.3 apresenta os detalhes sobre a estratégia utilizada para a criação do índice,

passo 3 da �gura. Por �m, a Seção 4.4 apresenta o processo heurístico de detecção de

ocorrências para amostras de áudio desconhecidas, passo 4 da �gura.

4.1 Processamento e Extração de Características do

Sinal

O CMUE recebe como entrada um determinado áudio em qualquer formato digital

ou tamanho. Ele também pode receber como entrada um streaming. Ele conecta-se

neste streaming através de uma URL especí�ca que a rádio fornece para o seus usuários

ouvirem a programação através de um player de transmissão, por exemplo: (Winamp1,

1www.winamp.com
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Windows Media Player2 e VLC Player3). Após receber o áudio, a próxima etapa é fazer

o processamento do sinal com o objetivo de extrair características relevantes que serão

utilizadas em etapas posteriores no sistema.

Inicialmente, o sinal de entrada é convertido para uma amostragem padrão. Ele

é convertido para o formato PCM (pulse-code modulation ou modulação por código

de pulsos), com bit-rate de 8 bits, sample-rate de 44100 hertz e um único canal de

transmissão (mono). Este processo é chamado de downsample, que é a conversão do sinal

para uma baixa amostragem [14]. O objetivo do downsample é fazer uma padronização

do sinal e reduzir o tamanho dos dados.

Após o processamento do sinal do áudio e a conversão do mesmo para uma baixa

amostragem, é preciso transformar os dados do áudio em valores relevantes e utilizáveis.

Portanto, é preciso fazer uma transformação linear do áudio que irá mudar a função

(perspectiva) do sinal do domínio do tempo para o domínio da frequência. Em ma-

temática, uma transformação linear é um tipo particular de função entre dois espaços

vetoriais que preserva as operações de adição vetorial e multiplicação por escalar [22].

Para extrair as frequências de um sinal de áudio, primeiramente é preciso segmentá-lo

em janelas (frames), onde cada janela segmentada possui um conjunto de informações

que serve como entrada para uma função de transformação linear.

A duração (tamanho) da janela pode ser passada como parâmetro na inicialização

do sistema. Empiricamente, decidimos utilizar uma janela de 250 milissegundos de

duração pelo fato de apresentar melhores resultados. Para fazer a transformação linear,

foi utilizada a FFT (Fast Fourrier Transform) ou Transformada Rápida de Fourier que

é uma função matemática responsável por realizar a transição entre as variáveis tempo e

frequência de sinais [15]. O resultado desse processo é uma matriz bidimensional onde a

linha representa o tempo entre cada janela (250 ms) e as colunas representam o conjunto

de frequências ocorridas em cada tempo. Esta matriz representa o espectrograma do

áudio. A Figura 4.2 mostra o exemplo de uma matriz de um espectrograma gerado por

este processo para um áudio de entrada.

2http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/windows-media
3www.videolan.org/vlc/
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Figura 4.2: Exemplo de uma matriz representando o espectrograma.

4.2 Criação da Impressão Digital do Áudio

Com o espectrograma representado através de uma matriz, o objetivo agora é percorrer

cada linha da matriz procurando frequências de maior magnitude, ou seja, frequências

que possuem maior intensidade ou energia medida em decibéis. Tais frequências são

pesquisadas em intervalos predeterminados, que são parametrizados na inicialização do

sistema. Um exemplo de conjunto de intervalos utilizados são: de 0 a 40, de 40 a 80,

de 80 a 120 e 120 a 180. Ou seja, em cada intervalo armazenamos o maior valor de

frequência. No �nal, temos quatro valores de máxima frequência para cada linha que

representa o tempo na matriz. Depois disso, é feita uma aproximação desses valores com

o objetivo de obter uma maior tolerância contra ruídos e reduzir a variância dos dados.

A aproximação é feita utilizando uma função logarítmica na escala Mel de�nida pela

Equação 4.1:

m = 2595 log10

(
1 + f

700

)
(4.1)

sendo f uma frequência em hertz.

A Figura 4.3 apresenta o algoritmo que recebe com entrada uma matriz representando

o espectrograma do áudio. Em seguida, o algoritmo percorre essa matriz, onde para cada

linha da matriz, é criado um vetor contendo o conjunto de todas as frequências. Este
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vetor é utilizado como entrada para um segundo algoritmo, apresentado na Figura 4.4.

Figura 4.3: Algoritmo para extração de frequências a partir da matriz do
espectrograma.

A Figura 4.4 apresenta o algoritmo que recebe como entrada um vetor que contém um

conjunto de frequências. Em seguida, o algoritmo é responsável por realizar a detecção

e armazenamento das frequências de maior magnitude, dentre os intervalos.

Figura 4.4: Algoritmo para extração das maiores frequência em intervalos.
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4.3 Estrutura de dados para representação da impres-

são digital

A e�ciência em encontrar uma música correta a partir de uma pequena amostra de

áudio desconhecida depende diretamente do modelo de indexação e da estrutura de dados

utilizada. Portanto, após os valores serem aproximados conforme vimos na Seção 4.2, eles

são concatenados e armazenados em um arquivo texto. Ou seja, estamos armazenando

a assinatura das músicas em uma base de dados. Cada linha desse arquivo contém uma

parte da impressão digital que é associada ao tempo. A partir do arquivo, é necessário

indexar a impressão digital de cada música.

Para a indexação, foi utilizada uma estrutura de dados chamada hash. A estrutura

de dados hash mapeia dados de comprimento variável para dados de comprimento �xo,

onde uma determinada consulta nesta estrutura de dados possui um tempo constante t

[42]. Ela recebe como chave os valores presentes em cada linha do arquivo. Ou seja, cada

linha do arquivo se torna uma entrada na hash, e esta entrada �ca associada à música

que ela representa.

4.4 Heurísticas de classi�cação

A heurística de classi�cação tem como objetivo receber um áudio desconhecido de ta-

manho variável e dizer qual é a música indexada mais similar pertencente a esse áudio.

A Figura 4.5 apresenta as etapas desse processo.

Figura 4.5: Detalhes do processo de descoberta de ocorrências.
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De acordo com a Figura 4.5 cada passo foi enumerado, para ser detalhado a seguir.

Primeiramente, no passo 1, o CMUE carrega a tabela hash contendo a impressão digital

de cada música indexada. Sendo assim, o sistema está agora com o índice em memória

e preparado para a descoberta de ocorrências. No passo 2, o CMUE geralmente recebe

um áudio desconhecido de entrada com duração entre 5 a 100 segundos. Esse valor pode

ser parametrizado na inicialização do sistema. Em seguida, o mesmo processo descrito

nas seções 4.1 e 4.2 é realizado com o objetivo de criar uma assinatura única para o

áudio de entrada.

A assinatura criada para o áudio desconhecido é então passada como parâmetro para

um algoritmo responsável por descobrir os candidatos mais similares para essa amostra.

Portanto, todos os valores referentes à assinatura do áudio de entrada, são pesquisados

no índice, e no �nal, uma lista de possíveis candidatos é retornada, no passo 3 da �gura.

Essa lista contém o identi�cador da música e um score (pontuação) de cada candidato

retornando. A pontuação é determinada através do número de hits (correspondências)

que a assinatura obteve em cada música presente no índice.

No passo 4, através de um algoritmo de correspondência, retiramos o elemento do

topo da lista e utilizamos um threshold ou limiar para decidir se o elemento (música) é

uma correspondência verdadeira para a amostra de entrada. O valor do limiar é de�nido

sobre o número de hits do elemento do topo da lista. Empiricamente, o valor do limiar

foi determinado como sendo igual a 800, ou seja, caso o número de hits esteja acima

de 800, então há um forte indício de que seja um candidato verdadeiro para o áudio de

entrada.



Capítulo 5

Modelo de Classi�cação

Supervisionada com Rotulagem

Automática para Reconhecimento

de Áudio

O modelo de classi�cação supervisionada com rotulagem automática é responsável por

combinar diferentes técnicas de impressão digital de áudio através de algoritmos de AM,

com o objetivo de fazer o reconhecimento de áudio em Web rádios. Além disso, o

modelo proposto nesta dissertação propõe realizar a rotulagem dos dados para treino de

forma automática, ou seja, sem a necessidade da intervenção humana para a tarefa de

rotulagem das classes.

A Figura 5.1 apresenta a arquitetura do modelo proposto, com seus componentes

especí�cos. A arquitetura do modelo é dividida em componentes onde em cada compo-

nente temos diversos módulos que são fundamentais para o funcionamento do sistema.

A arquitetura do sistema é distribuída, de forma que cada componente pode ser um nó

do processamento distribuído. Assim, podemos iniciar cada um dos componentes em

um computador especí�co, sendo o sistema escalável com hardware. Todo o sistema foi

implementado utilizando a linguagem de programação Java1. Além disso, a parte de

aprendizado de máquina foi desenvolvida empregando a biblioteca open source doWeka2

de forma integrada ao java.

1http://www.java.com
2http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/

38



Modelo de Classi�cação Supervisionada com Rotulagem Automática para
Reconhecimento de Áudio 39

Figura 5.1: Arquitetura do modelo de classi�cação supervisionada com rotu-
lagem automática para reconhecimento de áudio.

De acordo com a Figura 5.1, a arquiterura do modelo é dividida em três componentes

principais. O primeiro componente, chamado de �Indexador�, é responsável pela indexa-

ção de uma nova música no sistema em tempo real sem a necessidade de ter que reiniciar

o sistema para realizar tal procedimento. Os detalhes deste componente serão descritos

na Seção 5.1.

O segundo componente é chamado de �Simulação Controlada�. Para �ns didádicos

ele será apresentado mais adiante. Apresentamos primeiramente o terceiro componentes,

chamado de �Aprendizado de Máquina�, que é responsável pela con�guração e utilização

de classi�cadores como estratégia para reconhecimento de áudio. Tal componente é divi-

dido em diferentes módulos: o Pré-Processador é responsável pela modelagem dos dados

de saída dos métodos de reconhecimento individuais, ou seja, ele tem como objetivo sele-

cionar as melhores características de cada método de impressão digital para construção

dos arquivos de treinamento. Além disso, o módulo Pré-Processador também é responsá-
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vel pela transformação, limpeza e normalização dos dados. De acordo com a Figura 5.1,

existem duas bases de dados distintas no componente Aprendizado de Máquina: a pri-

meira, chamada de treino, é utilizada para treinamento dos classi�cadores. A segunda,

chamada de teste, é utilizada para testar o desempenho dos classi�cadores após o trei-

namento. O módulo Otimizador de Parâmetros é responsável por identi�car os melhores

parâmetros para a construção de classi�cadores mais robustos utilizando estratégias de

meta-aprendizado. E por �m, o módulo Interface é responsável pela intermediação dos

resultados dos métodos supervisionados e não supervisionados no componente auditor.

Cada módulo do componente de Aprendizado de Máquina será descrito com detalhes na

Seção 5.3.

O terceiro componente, �Simulação Controlada�, é responsável pela criação de di-

ferentes tipos de rádios, com o objetivo de gerar streaming controlado para diferentes

métodos de impressão digital. O componente de simulação controlada também é respon-

sável por fazer a rotulagem automática dos dados através da coleta de informação das

rádios. Este componente é dividido em vários módulos: o Servidor de Rádios é respon-

sável pela criação de rádios; o Gravador é responsável pela gravação e segmentação do

streaming das rádios; o Reconhecedor é o módulo responsável pela geração da impres-

são digital para cada método heurístico; o Coletor de Programação é responsável por

identi�car a música que está sendo executada na rádio naquele momento; e o Auditor

é respon±avel por medir a e�cácia de todo o sistema, por isso ele também faz parte do

componente de aprendizado de máquina. Cada módulo do componente de simulação

controlada será descrito com detalhes na Seção 5.2.

5.1 Componente de Indexação

O componente de indexação é responsável por indexar novas músicas no sistema. O

índice corresponde à base de dados de músicas que o sistema utiliza para a tarefa de

reconhecimento. Uma nova música pode ser adicionada a qualquer momento através de

uma interface, em tempo real, sem a necessidade de reinicialização do sistema.

Quando uma nova música é adicionada, seu conteúdo é passado para o componente

Reconhecedor por Método, que gera a impressão digital para cada método de reconheci-

mento não supervisionado. Em seguida, as assinaturas recém criadas são armazenadas

no índice e então, é enviada uma noti�cação através do módulo Indexador quanto à

chegada de uma nova música no índice. Ao receber a noti�cação, cada método carrega a
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impressão digital própria da música no seu índice, sendo então possível encontrar ocor-

rências desta nova música em uma rádio real ou simulada. Cada método de impressão

digital possui o seu próprio índice, onde nele contém as impressões digitais das músicas

que são utilizadas em todo o processo. A razão de se utilizar um índice para cada método

é pelo fato de que cada técnica de impressão digital gera um tipo de assinatura único.

5.2 Componente de Simulação Controlada

O componente de simulação controlada tem como objetivo fazer a simulação de rádios

em diferentes protocolos, con�gurações e qualidades de transmissão. Tal transmissão é

responsável por gerar conteúdo de áudio através de streaming. Em seguida, esse strea-

ming é convertido para um formato padrão e fornecido para cada método heurístico de

impressão digital como entrada. O componente de simulação controlada também tem

a função de realizar a comparação entre métodos de impressão digital através de um

auditor. Os módulos do componente de simulação controlada serão apresentados nas

próximas seções.

5.2.1 Servidor de Rádios

O Servidor de Rádios é responsável por criar e iniciar rádios automaticamente. A rádio

criada é então responsável por transmitir conjuntos de músicas (playlists), em diferentes

tipos de con�gurações, variando bit-rate, sample-rate, protocolo e canais. O tipo de

protocolo e a con�guração da rádio impactam diretamente na precisão da tarefa de

identi�cação do conteúdo do áudio em cada método de impressão digital. Existem várias

ferramentas que podem ser utilizadas para a transmissão de streaming por meio de Web

rádios, a partir de um conjunto de músicas. Entretanto, o processo manual de criação

de tais rádios é, na maioria das vezes, demorado e desgastante. Isso ocorre porque

é necessária a criação manual da playlist, a con�guração de arquivos de inicialização

da rádio e a con�guração da ferramenta utilizada para a transmissão. No caso do

SHOUTcast, esta ferramenta é o Winamp.

Desta forma, foi criada uma interface para criação de tais rádios de forma automática.

Ou seja, através da interface é possível escolher as con�gurações da rádio e o caminho de

uma pasta contendo o conjunto de músicas a serem transmitidas. Em seguida, depois de

serem escolhidos tais parâmetros, a interface con�gura automaticamente os arquivos de
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inicialização e a ferramenta de transmissão. Por �m, o streaming da rádio para a playlist

selecionada é iniciado. Quando uma determinada rádio começa a sua transmissão, são

enviadas noti�cações para dois módulos do sistema: o Gravador e o Coletor de Progra-

mação. Essas noti�cações têm como �nalidade avisar ambos os módulos que uma nova

rádio entrou em operação no sistema. A Figura 5.2 apresenta a interface para criação e

transmissão de rádios de forma automática.

Figura 5.2: Interface grá�ca para a criação e transmissão de rádios.

5.2.2 Gravador

Após iniciada a transmissão das rádios, o próximo passo é simular a escuta da rádio,

através do módulo gravador, que recebe como entrada o conteúdo da noti�cação da rádio

recém-criada pelo servidor de rádios. Tal noti�cação contém a URL de streaming que é

utilizada para conexão do gravador na rádio. Em seguida, o gravador inicia o processo de

segmentação e gravação do áudio. A duração da segmentação do áudio, ou o tamanho do

segmento, podem ser parametrizados na inicialização do sistema. Tais parâmetros são

normalmente ajustados em função dos métodos de reconhecimento usados no sistema.

Cada segmento gravado gera como saída um arquivo de áudio que pode servir de entrada

para um método de impressão digital.

Portanto, após o gravador gerar o arquivo referente ao áudio do segmento, ele ime-

diatamente converte esse áudio para um vetor de bytes, com o propósito de agilizar e
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simpli�car o envio para outros componentes do sistema. Depois disso, o gravador envia

o conteúdo do áudio representando através desse vetor, para o componente Extrator,

que será descrito com detalhes na Seção 5.2.3.

5.2.3 Extrator

O módulo Extrator tem como objetivo extrair a impressão digital de cada áudio de

entrada. Desta forma, ele recebe o vetor de bytes referente ao segmento do áudio ge-

rado pelo componente gravador. Em seguida, são executadas para esse áudio diferentes

técnicas de criação de impressão digital. Cada método de impressão digital possui sua

própria estratégia para a geração da assinatura do áudio, sendo assim, o componente

extrator está apto a receber as diferentes abordagens de impressão digital de maneira

encapsulada.

Depois do extrator gerar a impressão digital de cada método, ele envia todas as possí-

veis características da impressão digital recém-criada para uma base de dados, na �gura

chamada de �Impressões Digitais�. Tais características correspondem às particularida-

des da impressão digital de um determinado método, de forma que tais características

possam ser utilizadas posteriormente na modelagem de um algoritmo de aprendizado de

máquina.

5.2.4 Reconhecedor por Método

O módulo Reconhecedor por Método tem como propósito aplicar a heurística de cada

técnica de impressão digital utilizada no sistema, com o objetivo de gerar informações

relevantes que posteriormente serão utilizadas em outros componentes do sistema. O

funcionamento desse componente é dividido em diferentes etapas, primeiramente, as im-

pressões digitais que estão armazenadas em um índice são recuperadas em cada método

utilizado no sistema. É importante ressaltar que tal índice é único para todos os méto-

dos, ou seja, eles utilizam as mesmas músicas. Após o índice ser carregado, os métodos

estão prontos para detectar ocorrências, através de sua própria heurística de classi�ca-

ção. Sendo assim, o próximo passo agora é recuperar cada impressão digital da base de

dados com o objetivo de serem pesquisadas no índice.

Desta forma, cada método utilizado no sistema recupera a sua impressão digital no

banco de dados, na �gura chamada de �Impr. Digitais�. Tal impressão digital representa
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o resultado do extrator para o segmento de áudio processado, conforme vimos na Seção

5.2.3. Em seguida, cada método utiliza essa assinatura recuperada para ser pesquisada

no índice com o objetivo de retornar os possíveis candidatos para esse segmento. As-

sim, um possível candidato é escolhido pelo método e logo após, envia essa informação

para uma base de dados especí�ca, na �gura chamada de �Características e Resulta-

dos dos Métodos�. Além dessa informação, cada método também envia o resultado de

sua heurística de classi�cação que posteriormente vai ser utilizada em um componente

auditor com o propósito de se medir a performance dos métodos. Sendo assim, com o

resultado do processo heurístico de cada método, é possível medir e comparar a e�cácia

entre diferentes abordagens de impressão digital utilizadas no sistema. Este processo

será explicado com detalhes na próxima seção.

5.2.5 Auditor

O Auditor é o módulo responsável por fazer a análise da e�cácia de métodos de impressão

digital, rádios e músicas, visando comparar diferentes abordagens. Ele recebe do coletor

de programação a informação da ocorrência de música que um determinado método de

impressão digital supervisionado ou não supervisionado encontrou, quanto à informação

do que foi tocado de fato pela rádio simulada. Portanto, cada ocorrência de música

detectada por um método é veri�cada se corresponde à música recebida pelo coletor

de programação. Se a correspondência encontrada for verdadeira, então signi�ca que o

método de impressão digital conseguiu identi�car a música na rádio. O auditor é um

módulo fundamental para validar o desempenho de uma nova con�guração de rádio, de

um novo método de impressão digital, ou até mesmo de uma nova música.

5.2.6 Coletor de Programação

O coletor de programação tem como objetivo gerenciar a informação sobre qual música

está tocando em cada rádio em cada momento nas rádios simuladas. Assim, quando uma

rádio é iniciada através da interface, o coletor de programação automaticamente recebe

o endereço de uma página web. Essa página contém as principais informações sobre a

rádio como por exemplo: o bit-rate, o número de ouvintes, o gênero da rádio, o status

do servidor e principalmente o metadado da música corrente na rádio. Logo, quando

uma música troca na rádio, a página é automaticamente atualizada com o metadado

da música corrente. Sendo assim, é feito um parser do HTML desta página com o
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objetivo de recuperar somente a informação do metadado da música corrente na rádio.

Em seguida, tal informação é então enviada para uma base de dados, na �gura chamada

de �Características e Resultados dos Métodos�. A Figura 5.3 apresenta um exemplo de

uma página contendo as informações sobre a rádio.

Figura 5.3: Exemplo de uma página web contendo informações sobre a rádio
recém-criada.

Na Figura 5.3, pode-se observar diversas informações sobre a rádio. A informação do

conteúdo que está tocando no momento em cada rádio é fundamental para se realizar

a rotulagem automática dos dados de treino, que serão utilizados posteriormente pelos

classi�cadores. Além disso, essa informação é usada para avaliar se a classe encontrada

ao �nal do processo é verdadeira ou falsa. Portanto, através das informações providas

pelo coletor de programação, é possível validar a precisão tanto dos métodos heurísticos

quanto dos métodos de AM, uma vez que temos a informação do que realmente tocou

em cada rádio.

5.3 Componente de Aprendizado de Máquina

O componente de Aprendizado de Máquina é responsável pela seleção de atributos da

base de impressões digitais, limpeza e transformação dos dados, modelagem dos dados,

criação da base de dados utilizada para treinamento e teste e aplicação de métodos de
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AM. Por meio do componente de simulação controlada, foram contruídas duas diferentes

bases de dados.

A primeira base de dados, na Figura 5.1 chamada de �Treino�, contém as principais

características dos métodos de impressão digital. Tais características foram selecionadas

de acordo com técnicas de seleção de atributos utilizadas pelo módulo Pré-Processador,

descrito com detalhes abaixo na Seção 5.3.1. A base de treino é utilizada na etapa de trei-

namento através dos classi�cadores. A segunda base, na Figura 5.1 chamada de �Teste�,

contém um conjunto diferente de instâncias que serão utilizadas como entrada para os

classi�cadores após a fase de treinamento, com o objetivo de avaliar a performance de

predição dos classi�cadores.

5.3.1 Pré-Processador

O módulo Pré-Processador tem dois propósitos fundamentais. O primeiro é de utilizar

técnicas de pré-processamento com o objetivo de realizar a suavização ou transformação

dos dados, como: dados faltantes, dados discrepantes (outliners) e ruídos. O segundo

objetivo é de selecionar um subconjunto de atributos contendo as melhores caracterís-

ticas de cada método heurístico de impressão digital com a �nalidade de melhorar o

desempenho dos algoritmos de AM.

Nesse contexto, o módulo Pré-Processador trabalha da seguinte maneira: o módulo

inicialmente recupera todos os registros presentes na base de dados de impressões digi-

tais, na �gura chamada de �Características e Resultados dos Métodos�. Em cada registro,

existe um conjunto de informações como: as características da impressão digital dos mé-

todos heurísticos, o possível candidato (música) encontrado por cada método heurístico

e a música que realmente ocorreu em cada instância. Em seguida, com os registros

recém carregados, o objetivo agora é saber, dentre todas essas informações, quais são

aquelas que possuem valores mais relevantes para serem utilizadas em um processo de

aprendizado de máquina.

Desta forma, o módulo Pré-Processador seleciona os atributos mais relevantes de

acordo com algum método de seleção de atributos. Ou seja, é neste módulo que é

feita a modelagem dos dados para a entrada no sistema de AM. Sendo assim, após a

escolha dos melhores atributos, eles são enviados para duas bases de dados distintas. A

primeira, chamada de �Treino� é uma base de dados utilizada pelos classi�cadores no

processo de aquisição de conhecimento. A segunda base, que é chamada de �Teste� é
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uma base de dados que armazena registros (instâncias) que serão utilizadas como entrada

nos classi�cadores para medir e avaliar a sua capacidade de predição. Os detalhes sobre

como são construídos os arquivos de treinamento e teste, qual o subconjunto de atributos

foram selecionados, os detalhes sobre cada atributo, e qual foi a estratégia de seleção de

características utilizada neste trabalho, são apresentados no Capítulo6.

5.3.2 Otimizador de Parâmetos

O módulo Otimizador de Parâmetros é responsável por descobrir e selecionar os melho-

res valores de parâmetros que serão utilizados na inicialização de um classi�cador. O

ajuste correto de tais parâmetros fornece para o classi�cador uma maior capacidade de

generalização com maior capacidade de predição para o problema de reconhecimento de

áudio.

O módulo Otimizador de Parâmetros funciona da seguinte forma: após um deter-

minado classi�cador ser selecionado, o processo de otimização de parâmetros é execu-

tado. Sendo assim, uma técnica de otimização de parâmetros é escolhida e executada

levando-se em consideração o classi�cador que foi selecionado. A técnica de otimização

de parâmetros é escolhida na inicialização do sistema. Em seguida, os melhores valores

de parâmetros são encontrados para o classi�cador selecionado, de acordo com o co-

nhecimento sobre o problema. Esse conhecimento é fornecido através das instâncias de

treino presentes no arquivo utilizado no treinamento dos classi�cadores. Por �m, os pa-

râmetros encontrados são automaticamente ajustados e o classi�cador está pronto para

ser executado. As técnicas de otimização de parâmetros utilizadas neste trabalho, assim

como os melhores parâmetros encontrados, são apresentos com detalhes no Capítulo 6.

5.3.3 Classi�cador

O módulo Classi�cador é responsável por selecionar e executar um determinado algo-

ritmo de AM com o objetivo de combinar diferentes características de métodos heurísti-

cos de impressão digital. Ele funciona da seguinte forma: primeiramente um determinado

classi�cador é selecionado na inicialização do sistema, em seguida, é realizada a etapa

de otimização de parâmetros, processo descrito na Seção 5.3.2. Após os parâmetros

serem de�nidos e ajustados, o classi�cador recém-selecionado está pronto para iniciar

o seu processo de treinamento. Desta forma, o módulo Classi�cador recupera todos os

registros presentes na base de dados de treino, na �gura chamada de �Treino�, para em
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seguida construir um arquivo de treinamento no formato padrão da ferramenta Weka

(ferramenta de mineração de dados utilizada neste trabalho). Tal arquivo é construído

de acordo com um modelo pré-estabelecido, onde em cada modelo existe um subcon-

junto de atributos que foram identi�cados como sendo características importantes para

a qualidade de generalização dos classi�cadores. Os detalhes sobre como foi realizada a

criação e formatação dos arquivos de treinamento para cada modelagem são apresentados

no Capítulo 6.

Depois de realizado o treinamento, o classi�cador selecionado agora está pronto para

fazer a predição das classes. Sendo assim, os registros da base de teste, na �gura chamada

de �Teste�, são recuperados. Os registros são recuperados de acordo com o modelo de

treinamento utilizado no processo de aprendizagem. Ou seja, o mesmo formato e ordem

dos atributos utilizado na etapa de treinamento é usado também para a etapa de teste.

Entretanto, os valores para tais atributos são novos, isto é, são valores diferentes daqueles

que foram utilizados na etapa de treinamento simulando um ambiente mais realista.

Portanto, cada instância recuperada da base de teste é fornecida como entrada para o

classi�cador. Em seguida, o classi�cador realiza o seu processo de predição retornando

como resultado a classe (música) encontrada pelo mesmo.

Por �m, cada classe retornada pelo classi�cador é enviada para uma nova base de

dados, na �gura chamada de �Resultados�. Tal base de dados é responsável por arma-

zenar registros contendo os resultados da predição dos classi�cadores. Tais registros

serão utilizados pelo módulo Auditor, descrito na Seção 5.2.5, com o objetivo de medir

a e�cácia de todo o sistema.

5.3.4 Interface

A Interface é o módulo responsável por fazer a intermediação entre os resultados dos

métodos e o auditor. Ele apresenta para o operador o resultado do método em termos de

e�cácia, o que pode ser usado em duas situações: primeiro, para �ns de experimentação

como acontece nesta dissertação, onde queremos comparar o método supervisionado com

cada método não supervisionado (heurístico) utilizado. Segundo, porque em uma situa-

ção real de operação do sistema de reconhecimento, também é importante apresentar os

resultados do teste para a tomada de decisão. Por exemplo, é possível que uma música

não tenha uma precisão adequada quando executada apenas uma vez em uma rádio, de

forma que o operador poderá analisar e decidir gerar mais dados de treino para essa

música.



Capítulo 6

Modelagem dos Dados para

Classi�cação

Este capítulo tem como objetivo apresentar detalhes da modelagem dos dados para

uso no sistema proposto e desenvolvido como parte do trabalho. O capítulo apresenta

de forma detalhada como foram selecionados os registros da base de treino e como

eles foram utilizados na etapa de treinamento dos métodos de AM. Tais registros são

selecionados com o propósito de se criar diferentes arquivos de treinamento (no formato

padrão da ferramenta Weka), onde para cada arquivo há um subconjunto especí�co de

atributos. Além disso, este capítulo também apresenta como foi realizada a con�guração

dos classi�cadores, utilizando estratégias de otimização de parâmetros com a intenção

de produzir classi�cadores mais e�cazes sobre o modelo proposto nessa dissertação.

Este capítulo está organizado da seguinte forma. A Seção 6.1 apresenta os detalhes

sobre as características fornecidas pelos métodos de impressão digital e como tais carac-

terísticas são representadas no arquivo de treinamento da ferramenta Weka. Em seguida,

a Seção 6.2 apresenta detalhes de como foram selecionadas as melhores características

em cada método de impressão digital e quais delas foram utilizadas na construção do

arquivo de treinamento. Por �m, a Seção 6.3 apresenta os detalhes sobre o ajuste de pa-

râmetros com o propósito de melhorar a capacidade de generalização dos classi�cadores

para o problema de reconhecimento.

49
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6.1 Modelagem baseada nas principais característi-

cas dos métodos heurísticos

A base de dados �Características e Resultados dos Métodos� mostrada na Figura 5.1 é

constituída por diferentes tipos de características ou atributos da impressão digital de

cada método. Entretanto, existe um atributo especí�co nesta base de dados que é geral

para todos os métodos. Ele é chamado de �candidato do segmento� e corresponde ao

possível candidato (música) que o método heurístico prediz como classe para o segmento

recém-processado. Esse atributo é fundamental para a qualidade da capacidade de gene-

ralização dos classi�cadores. Naturalmente, ele foi modelado como sendo um atributo do

tipo �categórico�, onde no cabeçalho do arquivo utilizado como treino, é fornecida uma

lista indicando todos os valores possíveis para esse atributo. Tais valores correspondem

à lista de músicas que estão presentes no índice de cada método heurístico, ou seja, as

músicas que são utilizadas pelos métodos heurísticos para fazer o reconhecimento do

áudio.

Além disso, existem outros atributos que são especí�cos de cada método que cor-

respondem às principais características da impressão digital fornecida por cada método

heurístico em cada segmento processado. Os detalhes sobre cada característica de cada

método heurístico será apresentada na Seção 6.2. Tais características são modeladas

no arquivo de treinamento da ferramenta Weka, como sendo do tipo �numérico�. Desta

forma temos, para cada instância do arquivo utilizado para treinamento dos classi�ca-

dores, um conjunto de atributos preditivos representado pelas principais características

da impressão digital de um método heurístico, juntamente com o possível candidato

fornecido pela heurística deste método.

Em um arquivo de treinamento, além dos atributos preditivos, existe também um

atributo especial chamado de �atributo classe�. Ele corresponde ao rótulo (classe) de uma

determinada instância, sendo assim, tal atributo é modelado de acordo com a música

que foi tocada para aquele segmento em uma determinada rádio, conforme vimos na

seção 5.2.6. Portanto, o atributo classe é modelado na ferramenta Weka como sendo

também do tipo �categórico�. Para tal atributo também é fornecida uma lista indicando

todos os valores possíveis, onde cada valor representa um id de música que está presente

no índice dos métodos de impressão digital.

Desta forma, foram criados duas diferentes estratégias para criação dos arquivos de

treinamento, que serão utilizados posteriormente na fase de aprendizado. A primeira
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tem como objetivo a criação de um arquivo de treino contendo apenas características de

um único método heurístico. A segunda estratégia tem como objetivo a criação de um

arquivo de treino contendo características de mais de um método heurístico, ou seja, a

combinação de características de diferentes métodos. Portanto, para ambas estratégias

foram aplicadas técnicas de seleção de atributos com o objetivo de fornecer um sub-

conjunto de atributos que seja capaz de proporcionar um maior poder de generalização

para os algoritmos de AM. Esses diferentes arquivos são criados com a intenção de me-

dir a performance dos algoritmos de AM utilizando somente características de um único

método ou empregando a combinação de características de vários outros.

Todos os arquivos de treinamento que são construídos através de cada modelagem

são utilizados na ferramenta Weka. Sendo assim, eles foram modelados de acordo com

os requisitos desta ferramenta. A ferramenta Weka trabalha preferencialmente com

arquivos de entrada no formato ARFF (Attribute Relation File Format), que corresponde

a um arquivo texto contendo um conjunto de instâncias, precedido por um pequeno

cabeçalho. O cabeçalho é utilizado para fornecer informações a respeito dos atributos

que descrevem o conjunto de instâncias.

6.2 Características extraídas e seleção das caracterís-

ticas

Conforme vimos na Seção 2.4, uma boa performance dos algoritmos de AM, em mui-

tos casos, está relacionada ao conjunto de dados utilizado para treino, ou seja, como

foi modelado o problema. Geralmente existem atributos que não são relevantes e por

consequência diminuem a performance dos classi�cadores. Desta forma, o processo de

seleção de características é muito importante, pois ele é responsável por selecionar carac-

terísticas relevantes e descartar atributos irrelevantes. Em outras palavras, a seleção de

características tem como objetivo buscar no espaço de atributos um subconjunto mais

adequado para predizer melhor as classes.

Neste trabalho foram avaliadas algumas abordagens para seleção de atributos. A

escolha do algoritmo de seleção de atributos foi realizada após um estudo sobre as prin-

cipais implementações criadas para esse propósito. Assim, identi�camos uma abordagem

chamada Wrapper como sendo apropriada para o �m proposto. Tal abordagem realiza

uma etapa de pré-processamento, onde um algoritmo de indução é utilizado na avaliação
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do subconjunto de atributos, retornando o conjunto de atributos que melhor se adequa ao

algoritmo de AM escolhido. Sendo assim, primeiramente foi selecionado o classi�cador

SVM e, em seguida, utilizado sobre a base de treino o método chamado WrapperSub-

setEval juntamente com o método de busca chamado BestFirst. Ambos métodos estão

disponíveis na ferramenta Weka.

De acordo com o resultado dos algoritmos de seleção de atributos, foram criados vá-

rios tipos de arquivo de treinamento contendo diferentes subconjuntos de características

dos métodos heurísticos de impressão digital. A Tabela 6.1 apresenta todas as caracte-

rísticas do método CMUE presentes na base de dados �Características e Resultados dos

Métodos�. A coluna �Selecionada� mostra se a característica foi ou não selecionada para

ser utilizada no arquivo de treino.

Tabela 6.1: Características do método CMUE.

Sigla Descrição Selecionada

CMUE-F1 Maior número de hits no índice para o segmento Não

CMUE-F2 Menor número de hits no índice para o segmento Não

CMUE-F3 Soma do número de hits no índice para o segmento Sim

CMUE-F4 Média de número de hits no índice para o segmento Não

CMUE-F5 Tamanho da impressão digital do segmento Não

CMUE-F6 Maior valor da impressão digital do segmento Não

CMUE-F7 Menor valor da impressão digital do segmento Não

CMUE-F8 Soma dos valores da impressão digital do segmento Sim

CMUE-F9 Média dos valores da impressão digital do segmento Não

CMUE-F10 Possível candidato do segmento fornecido pelo método CMUE Sim

Por sua vez, a Tabela 6.2 apresenta todas as características do método SV1 presentes

na base de dados �Características e Resultados dos Métodos�, asssim como as caracterís-

ticas que foram selecionadas. Note que este método retorna apenas duas características,

que foram selecionadas. O motivo de usarmos apenas estas duas características é poder

realizar uma comparação honesta em relação ao método heurístico, que é o baseline. Isso

é importante porque o método heurístico faz uso somente dessas duas características.

Por �m, a Tabela 6.3 apresenta todas as características do método SV2 presentes na

base de dados �Características e Resultados dos Métodos�, asssim como as características
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Tabela 6.2: Características do método SV1.

Sigla Descrição Selecionada

SV1-F1 Valor de similaridade do Segmento Sim

SV1-F2 Possível candidado do segmento fornecido pelo método SV1 Sim

que foram selecionadas.

Tabela 6.3: Características do método SV2.

Sigla Descrição Selecionada

SV2-F1 Similaridade com desambiguação por distância de Jaccard Binomial Não

SV2-F2 Similaridade com desambiguação por distância de Jaccard Multinomial Sim

SV2-F3 Similaridade com desambiguação por distância de Manhattan Não

SV2-F4 Similaridade com desambiguação por distância de Levenshtein Sim

SV2-F5 Possível candidado do segmento fornecido pelo método SV2 Sim

As características selecionadas por cada método heurístico individual foram mos-

tradas nas tabelas anteriores. Agora, serão apresentadas as características que foram

selecionadas quando se utiliza mais de um método heurístico, de acordo com as técnicas

aplicadas para seleção de atributos. A Tabela 6.4 apresenta as características que foram

selecionadas utilizando os métodos heurísticos CMUE e SV1 em conjunto.

Tabela 6.4: Características selecionadas dos métodos SV1 e CMUE.

Sigla Descrição Selecionada

CMUE-F3 Soma do número de hits no índice para o segmento Sim

CMUE-F8 Soma dos valores da impressão digital do segmento Sim

CMUE-F10 Possível candidado do segmento fornecido pelo método CMUE Sim

SV1-F1 Valor de similaridade do Segmento Sim

SV1-F2 Possível candidado do segmento fornecido pelo método SV1 Sim

Por sua vez, a Tabela 6.5 apresenta as características que foram selecionadas utili-

zando os métodos heurísticos CMUE, SV1 e SV2.
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Tabela 6.5: Características selecionadas dos métodos SV1, SV2 e CMUE.

Sigla Descrição Selecionada

CMUE-F1 Soma do número de hits no índice para o segmento Sim

CMUE-F2 Soma dos valores da impressão digital do segmento Sim

CMUE-F3 Possível candidado para o segmento fornecido pelo método CMUE Sim

SV1-F1 Valor de similaridade do Segmento Sim

SV1-F2 Possível candidado do segmento fornecido pelo método SV1 Sim

SV2-F2 Similaridade com desambiguação por distância de Jaccard Binomial Sim

SV2-F4 Similaridade com desambiguação por distância de Levenshtein Sim

SV2-F5 Possível candidado do segmento fornecido pelo método SV2 Sim

6.3 Ajuste de parâmetros para os métodos de apren-

dizagem de máquina

Conforme vimos na Seção 5.3.2, o objetivo do ajuste de parâmetros é determinar os

melhores valores com a �nalidade de melhorar a capacidade de generalização dos classi-

�cadores para o problema de reconhecimento. Desta forma, foi feito um estudo sobre as

diferentes abordagens para ajuste de parâmetros. Em seguida, foi aplicada uma técnica

especí�ca de otimização de parâmetros fornecida pela ferramenta Weka para descobrir

melhores valores para os parâmetros dos classi�cadores através de meta-aprendizado1.

Foi escolhido e utilizado o algoritmo chamado GridSearch, que é responsável por buscar

pelos melhores parâmetros para um classi�cador através da análise dos resultados de sua

execução.

Para o classi�cador SVM, antes de se utilizar o GridSearch, foi selecionada a função

de kernel RBF. O motivo da escolha dessa função de kernel RBF deve-se ao fato de

ser um kernel bastante empregado para a resolução de problemas de aprendizado de

máquina na literatura [5]. Ele também é usado computacionalmente como padrão em

muitas bibliotecas de linguagens de programação que utilizam o algoritmo SVM. Outra

vantagem do kernel RBF é que ele possui uma maior facilidade de ajuste devido ao

fato de possuir menos parâmetros a serem calibrados. No kernel RBF, existem dois

parâmetros que podem ser variados com o objetivo de obter um melhor resultado para

o aprendizado do classi�cador, sendo eles: γ (gamma) e C (custo).

1http://weka.wikispaces.com/Optimizing+parameters
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O GridSearch foi con�gurado da seguinte forma para o classi�cador SVM na ferra-

menta Weka: a propriedade XProperty, que representa o parâmetro C, foi variada de 1

até 16. A propriedade YProperty, que representa o parâmetro γ (gamma), foi variada

de -5 até 2. A propriedade evaluation foi de�nida como sendo Accuracy utilizando uma

validação cruzada de 5 folds. A validação cruzada é importante para evitar o over�t-

ting, ou seja, quando o classi�cador se ajusta demasiadamente no conjunto de amostras

de treino, e perde a capacidade de boa representação quando se utiliza dados reais. A

Tabela 6.6 apresenta os valores dos parâmetros C e gamma que foram de�nidos através

do resultado do algoritmo GridSearch para cada arquivo de treino.

Tabela 6.6: Valores de�nidos para o classi�cador SVM com kernel RBF de
acordo com o resultado da otimização de parâmetros.

Tipo de modelagem C γ

Utilizando somente características do CMUE 16 0.1

Utilizando somente características do SV1 10 -1

Utilizando somente características do SV2 16 -1

Utilizando características do CMUE e SV1 13 0.8

Utilizando características do CMUE, SV1 e SV2 14 -1

O GridSearch também foi utilizado para de�nir o melhor conjunto de parâmetros

em cada arquivo de treinamento para o classi�cador Random Forest. O Random Forest

possui dois parâmetros que podem ser variados. O primeiro é chamado de numFeatures

e representa o número de características utilizadas no processo de seleção aleatória.

O segundo é chamado de numTrees e representa o número de árvores que podem ser

geradas. A Tabela 6.7 apresenta os valores dos parâmetros numFeatures e numTrees

que foram de�nidos através do resultado do algoritmo GridSearch para cada arquivo de

treino.
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Tabela 6.7: Valores de�nidos para os parâmetros do classi�cador RF de acordo
com o resultado da otimização de parâmetro.

Tipo de modelagem numFeatures numTrees

Utilizando somente características do CMUE 5 16

Utilizando somente características do SV1 2 3

Utilizando somente características do SV2 7 18

Utilizando somente características do CMUE e SV1 2 14

Utilizando somente características do CMUE, SV1 e SV2 3 19



Capítulo 7

Resultados Experimentais

Este capítulo apresenta os detalhes sobre os experimentos e os resultados obtidos neste

trabalho. Sendo assim, foi avaliado no decorrer deste capítulo, o método heurístico

descrito no capítulo 4 e os métodos que utilizam aprendizado de máquina. Inicialmente,

apresentamos a Seção 7.1 com o objetivo de detalhar importantes questões a respeito

dos experimentos como os detalhes sobre a transmissão das músicas e as métricas de

avaliação utilizadas neste trabalho.

Em seguida, apresentamos a Seção 7.2 com o propósito de avaliar os resultados do

método CMUE de forma isolada. Por �m, apresentamos a Seção 7.3 com o objetivo

de avaliar os métodos de aprendizado de máquina utilizando diferentes abordagens, ou

seja, aplicando como treinamento somente as características de um método de impressão

digital de forma individual, ou utilizando as características de maneira combinada de

diferentes métodos de impressão digital.

7.1 Arcabouço de experimentação

Para a elaboração dos experimentos foi desenvolvido um arcabouço de experimentação.

Ele é responsável pelas diversas variantes e con�gurações dos experimentos e dos métodos

de AM. Desta forma, antes de inciar qualquer experimento, é importante uma análise e

con�guração sobre tais variantes, a �m de de�nir um melhor escopo ou estratégia para

realização dos experimentos.

Em cada experimento realizado neste trabalho, os resultados são comparados contra

57
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pelo menos um dos métodos de baseline, apresentados na Seção 2.5. Portanto, o primeiro

método, chamado de SV1 é um método heurístico de reconhecimento automático de

músicas e propragandas que possui uma heurística de classi�cação re�nada. O segundo,

chamado de SV2 é um método baseado no SV1, porém com a capacidade de encontrar

ocorrências utilizando um índice escalável, ou seja, um índice com um maior número de

músicas. Entretanto, tal método possui uma heurística menos re�nada. Cada método

foi utilizado como baseline em alguma etapa da experimentação.

Para os experimentos foi utilizada uma base de dados com 650 músicas que foi criada

a partir do conjunto de músicas mais populares em rádios brasileiras. Essas músicas

são de diferentes gêneros musicais como o pop, axé, sertanejo, funk, rock, MPB, inter-

nacionais, entre outros. Dentre essas músicas, 550 foram inseridas no índice de cada

método heurístico utilizado no trabalho. Dentre as 550 músicas presentes nos índices,

foram retiradas 300 para serem transmitidas na playlist, juntamente com as 100 músicas

que haviam sido retiradas anteriormente para não fazer parte do índice. O objetivo da

transmissão de 100 músicas que não estão no índice é de permitir uma melhor avaliação

de falsas ocorrências, no intuito de simular de forma mais �el um sistema real.

A con�guração de cada rádio utilizada nos experimentos foi fornecida pelo banco

de dados da empresa SoundView, conforme apresentado na seção 2.5. Onde as rádios

possuem as con�gurações mais frequentes, dentre as 800 rádios brasileiras monitoradas

pelo serviço da empresa. A Tabela 7.1 apresenta os detalhes de con�guração de cada

uma das rádios utilizada nos experimentos.

Tabela 7.1: Con�guração das rádios utilizadas nos experimentos.

Rádio Protocolo Sample-Rate Bit-Rate

1 HTTP 44100 Hz 64 Kbps

2 HTTP 44100 Hz 32 Kbps

3 MMS 44100 Hz 56 Kbps

4 HTTP 22050 Hz 64 Kbps

5 HTTP 22050 Hz 128 Kbps

A composição dos dados de treino e teste foi realizada da seguinte forma: para a base

de treino, a playlist foi transmitida de forma sequencial via streaming nas cinco diferentes

con�gurações de rádio mostradas na Tabela 7.1, com uma duração total de quatro voltas

na playlist sem interrupção. Uma volta completa nesta playlist leva aproximadamente
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24 horas para ser completada. A habilidade de generalização de classi�cadores refere-

se ao seu desempenho ao classi�car padrões de teste que não foram utilizados durante

o treinamento [18]. Sendo assim, para a base de teste, foi executada uma segunda

transmissão da playlist, porém, as músicas foram transmitidas de forma aleatória ao invés

de sequencial. Nessa nova transmissão, a playlist foi transmitida apenas uma única vez,

ou seja, uma única volta das mesmas músicas utilizadas na fase de treinamento. Além

disso, essa nova playlist também foi transmitida utilizando as mesmas cinco diferentes

con�gurações de rádios mostradas na Tabela 7.1.

Com relação as métricas de avaliação dos experimentos desse trabalho, elas foram

conduzidas através de métricas utilizadas em recuperação de informação sobre três medi-

das: precisão, revocação e F-measure. A precisão, também chamada por valor preditivo,

representa a fração de instâncias recuperadas que foram classi�cadas corretamente. A

revocação, também chamada por sensibilidade, representa a fração de casos relevan-

tes que foram classi�cados com sucesso. Assim, uma taxa de alta precisão signi�ca

que o processo proposto produz substancialmente resultados mais relevantes que irrele-

vantes enquanto uma taxa de alta revocação signi�ca que o processo proposto retorna

corretamente a maioria dos casos relevantes [2]. Por �m, a fórmula F-measure pode

ser interpretada cono uma média ponderada da precisão e revocação, onde tal medida

atinge o seu melhor resultado em 1 e o pior resultado em 0. As fórmulas para calcular a

Precisão (P), Revocação (R) e F-measure (F1) são apresentadas nas Equações 7.1, 7.2

e 7.3 respectivamente.

P =
No de V erdadeiros Positivos

No de V erdadeiros Positivos+No de Falsos Positivos
(7.1)

R =
No de V erdadeiros Positivos

No de V erdadeiros Positivos+No de Falsos Negativos
(7.2)

F1 = 2 × P × R

P + R
(7.3)



60 Resultados Experimentais

7.2 Resultado para o método CMUE

Nesta seção são apresentados os resultados utilizando o método de impressão digital

proposto neste trabalho, o CMUE. O objetivo é medir o desempenho do método para

a tarefa de reconhecimento de músicas. Para isso, o CMUE é comparado com outro

método heurístico (SV-1), que é utilizado como baseline, conforme apresentado na seção

2.5. Todos os testes envolvendo o método CMUE foram realizados apenas em rádios

com sample-rate igual a 44100 Hz (rádios 1, 2 e 3 da Tabela 7.1, pois o método CMUE

não funciona para valores de sample-rate diferentes.

Para cada um dos métodos avaliados, utilizou-se do pre�xo �H-� para indicar a versão

heurística do método (por exemplo, H-SV1 e H-CMUE), �RF-� para indicar que o método

é baseado na técnica de aprendizado de máquina Random Forest e �SV-� para indicar

que o método é baseado na técnica de aprendizado de máquina Support Vector Machine.

Nas tabelas de resultados que serão apresentadas ao longo desse capítulo, as colunas

rotuladas como �Rd� representam a rádio. As colunas rotuladas como �P� representam

a precisão, as colunas rotuladas com �R� representam a revocação e as colunas rotuladas

como �F1� representam a F-measure. A última linha da tabela, rotulada como �M�,

apresenta os valores médios de precisão e revocação, levando-se em conta todas as rádios

testadas.

A Tabela 7.2 apresenta os resultados para o método CMUE. A coluna H-SV1 apre-

senta os resultados para o método utilizado como baseline e a coluna H-CMUE apresenta

os resultados da heurística utilizada sobre o método CMUE.

Tabela 7.2: Resultado para o método heurístico (H-CMUE) sendo comparado
com o método heurístico de baseline (H-SV1).

H-SV1 H-CMUE

Rd P R F1 P R F1

1 0,963 0,922 0,942 0,790 0,976 0,873

2 0,967 0,849 0,904 0,730 0,900 0,806

3 0,959 0,941 0,950 0,850 0,985 0,913

M 0,963 0,904 0,932 0,790 0,953 0,864

De acordo com os valores apresentados na tabela, observa-se uma melhor perfor-

mance do método CMUE em termos de revocação, para as três rádios utilizadas no
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experimento. Por outro lado, o método CMUE apresenta uma perda considerável na

precisão para as três rádios analisadas. Isso ocorre porque o método CMUE não con-

tém uma heurística ajustada para uma identi�cação con�ável de falsos positivos. Desta

forma ele encontra muitas ocorrências falsas no decorrer da experimentação impactando

em uma baixa precisão. De certa forma, considerando que o método SV1 foi desenvol-

vido e ajustado de forma �na para uso em aplicações reais na indústria, acreditamos que

os resultados alcançados pelo método CMUE foram satisfatórios. O SV1 é o método

atual em operação pelos serviços da SoundView 1, conforme assegurado pelo diretor de

engenharia da empresa, Felipe Santigo M. C. de Melo.

7.3 Resultados para os métodos de aprendizado su-

pervisionado

Esta seção apresenta o resultado dos experimentos para os métodos de AM empregando

o arquivo de treinamento baseado nas principais características dos métodos heurísticos,

conforme vimos na seção 6.1. A seção 7.3.1 apresenta o resultado dos experimentos uti-

lizando somente as características do método heurítico CMUE. A seção 7.3.2 apresenta

o resultado dos experimentos para os métodos de AM empregando somente as caracte-

rísticas do método heurístico SV1. A seção 7.3.3 apresenta o resultado dos experimentos

para os métodos de AM empregando somente as características do método heurístico

SV2. A seção 7.3.4 apresenta o resultado dos experimentos utilizando a combinação

de características dos métodos CMUE e SV1. Por �m, a seção 7.3.5 apresenta o resul-

tado dos experimentos utilizando a combinação de características de todos os métodos

heurísticos empregados neste trabalho: CMUE, SV1 e SV2.

7.3.1 Resultados utilizando apenas características do CMUE

Esta seção apresenta os resultados para os métodos de AM utilizando somente carac-

terísticas do método heurístico CMUE. Primeiramente, são apresentados os resultados

utilizando um arquivo de treinamento com apenas uma volta na playlist. Em seguida, é

utilizado um arquivo de treinamento que possui quatro voltas na playlist. Um detalhe

importante a ser destacado é que as instâncias que são utilizadas no treino são diferentes

das instâncias usadas no teste.
1http://www.soundview.net.br/
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A Tabela 7.3, apresenta os resultados com o treinamento e teste para cada rádio

separadamente. As colunas rotuladas como �Ganho� representam o ganho geral em

função da medida F1, ou seja, qual o aumento percentual em termos de F1 que o método

em teste apresenta em relação ao baseline. Em caso de valores negativos, signi�ca que

houve perda em relação ao baseline. As colunas rotuladas como �R. Perda� representam

o quanto os métodos de AM conseguiram reduzir a perda em relação ao baseline. Por

exemplo, considere que o baseline possui F1 igual a 90%, e que o método supervisionado

possui F1 igual a 95%. Dessa forma, a redução da perda foi de 50%, pois diminui-se

a perda de 10% (calculada como 100% - 90%) para 5%. Essa forma de apresentação é

usada nas demais tabelas de resultados apresentadas ao longo desse capítulo.

Tabela 7.3: Resultado utilizando apenas uma volta de treino na playlist e
treinamento para cada rádio separadamente. O baseline é o método H-CMUE

H-CMUE SVM-CMUE RF-CMUE SVM-CMUE RF-CMUE

Rd P R F1 P R F1 P R F1 Ganho R.Perda Ganho R.Perda

1 0,790 0,976 0,873 0,836 0,990 0,907 0,846 0,975 0,906 3,81 26,26 3,75 25,81

2 0,730 0,900 0,806 0,839 0,953 0,892 0,923 0,900 0,911 10,70 44,48 13,05 54,27

3 0,850 0,985 0,913 0,788 0,994 0,879 0,833 0,913 0,871 -3,66 -38,23 -4,53 -47,29

M 0,790 0,953 0,864 0,821 0,979 0,893 0,867 0,929 0,896 3,62 10,84 4,09 10,93

Observando Tabela 7.3, podemos notar que ambos os algoritmos de AM apresenta-

ram um bom desempenho, mesmo utilizando apenas uma volta de treino na playlist. O

classi�cador Random Forest mostrou melhor desempenho em precisão, em relação ao

classi�cador SVM. Entretando, podemos observar que o SVM ganha do Random Forest

na revocação. Também é importante destacar que exclusivamente para a rádio 3 não

obtivemos bons resultados acreditando que deve-se ao fato desta rádio utilizar o proto-

colo MMS para sua transmissão, o que consequentemente transmite um sinal de menor

qualidade em relação ao protocolo HTTP.

A Tabela 7.4 apresenta o resultado utilizando quatro voltas de treinamento na playlist

para cada rádio separadamente. O baseline de comparação foi o mesmo utilizado na

Tabela 7.3, que é o método CMUE heurístico.
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Tabela 7.4: Resultado utilizando quatro voltas de treino na playlist e treina-
mento para cada rádio separadamente. O baseline é o método H-CMUE.

H-CMUE SVM-CMUE RF-CMUE SVM-CMUE RF-CMUE

Rd P R F1 P R F1 P R F1 Ganho R.Perda Ganho R.Perda

1 0,790 0,976 0,873 0,864 0,994 0,924 0,923 0,989 0,955 2,72 24,45 6,10 54,86

2 0,730 0,900 0,806 0,858 0,954 0,903 0,948 0,920 0,934 12,07 50,20 15,84 65,85

3 0,850 0,985 0,913 0,829 0,990 0,902 0,884 0,929 0,906 -1,11 -11,61 -0,72 -7,54

M 0,790 0,953 0,864 0,850 0,979 0,910 0,918 0,946 0,932 5,48 21,01 7,07 37,72

Observando a Tabela 7.4, podemos notar que os algoritmos de AM apresentaram um

desempenho melhor em relação à tabela anterior para todas as três rádios. Entretanto,

exclusivamente para a rádio 3, os classi�cadores ainda não apresentaram nenhum ganho

em relação ao baseline.

Considerando os resultados apresentados nas Tabelas 7.3 e 7.4, observamos um au-

mento de desempenho quando usada a base de treino com quatro voltas, ao invés de

apenas uma volta. A Tabela 7.5 apresenta os resultados utilizando como treinamento

todas as rádios juntas, incluindo a rádio que é usada para teste. O baseline foi o método

CMUE.

Tabela 7.5: Resultado utilizando quatro voltas de treino na playlist e treina-
mento com todas as rádios juntas. O baseline é o método H-CMUE.

H-CMUE SVM-CMUE RF-CMUE SVM-CMUE RF-CMUE

Rd P R F1 P R F1 P R F1 Ganho R.Perda Ganho R.Perda

1 0,790 0,976 0,876 0,907 0,994 0,949 0,932 0,984 0,957 8,62 59,39 9,63 66,32

2 0,730 0,900 0,806 0,848 0,969 0,904 0,924 0,919 0,921 12,20 50,72 14,31 59,50

3 0,850 0,985 0,913 0,847 0,994 0,915 0,937 0,979 0,958 0,23 2,40 4,93 51,46

M 0,790 0,953 0,864 0,867 0,986 0,923 0,931 0,961 0,945 7,02 37,50 9,62 59,09

Observando Tabela 7.5 foi possível notar que houve um pequeno ganho para o clas-

si�cador Random Forest em relação aos resultados da Tabela 7.4. Destacamos que o

classi�cador Random Forest apresentou desempenho ligeiramente superior em relação

ao SVM nos experimentos desta seção. Outra conclusão importante é que os resultados

para o treino com todas as rádios juntas foram melhores do que os resultados para o
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treino e teste com cada rádio individualmente. Acreditamos que tal melhora deve-se ao

fato de que com um maior conjunto de rádios, temos um maior número de instâncias de

cada classe para treinamento e consequentemente um maior número de informações para

os classi�cadores. Além disso, a partir desta tabela, nota-se que em todas as rádios, prin-

cipalmente para a rádio 3, ambos os classi�cadores apresentaram ganhos signi�cativos

em relação ao baseline.

7.3.2 Resultados utilizando apenas características do SV1

Nesta seção são apresentados os resultados utilizando um arquivo de treinamento con-

tendo apenas as características do método SV1. A partir desta seção, iremos sempre

mostrar os resultados primeiramente com base no treino com quatro voltas na playlist e

utilizando cada rádio separadamente. O objetivo de tal estratégia é apresentar a evolu-

ção no desempenho dos classi�cadores aumentando o número de rádios para treino. A

Tabela 7.6 apresenta o resultado utilizando quatro voltas na playlist e com treinamento

de cada rádio separadamente. O método de baseline aplicado em toda seção foi o método

heurístico SV1, pois apresenta os melhores resultados.

Tabela 7.6: Resultado utilizando quatro voltas de treino na playlist e treina-
mento com cada rádio separadamente. O baseline é o método H-SV1.

H-SV1 SVM-SV1 RF-SV1 SVM-SV1 RF-SV1

Rd P R F1 P R F1 P R F1 Ganho R.Perda Ganho R.Perda

1 0,963 0,922 0,942 0,940 0,820 0,876 0,943 0,786 0,857 -7,02 -114,15 -8,99 -146,14

2 0,967 0,849 0,904 0,955 0,654 0,776 0,945 0,544 0,691 -14,14 -133,38 -26,63 -222,95

3 0,959 0,941 0,950 0,950 0,800 0,869 0,965 0,725 0,828 -8,56 -162,41 -12,84 -243,50

4 0,974 0,949 0,961 0,939 0,814 0,872 0,971 0,783 0,867 -9,29 -230,96 -9,82 -244,20

5 0,979 0,935 0,956 0,940 0,819 0,875 0,967 0,766 0,855 -8,48 -186,54 -10,63 -233,65

M 0,968 0,919 0,943 0,945 0,781 0,854 0,958 0,721 0,820 -9,50 -165,49 -13,18 -218,09

A partir da Tabela 7.6 é possível veri�car que os métodos de AM não tiveram bons

resultados, ou seja, houve uma considerável perda em relação ao baseline. Isto deve-se

ao fato de que a heurística do método SV1 foi muito bem ajustada (a média de precisão

está acima de 96% e a revocação está acima de 91%). Desta forma, de acordo com tais

resultados insatifatórios, decidimos como estratégia aumentar o volume de treinamento



Resultados Experimentais 65

através da utilização de todas as rádios. A Tabela 7.7, apresenta os resultados utilizando

quatro voltas na playlist e com treinamento de todas as rádios juntas.

Tabela 7.7: Resultado utilizando quatro voltas de treino na playlist e treina-
mento com todas as rádios juntas. O baseline é o método H-SV1.

H-SV1 SVM-SV1 RF-SV1 SVM-SV1 RF-SV1

Rd P R F1 P R F1 P R F1 Ganho R.Perda Ganho R.Perda

1 0,963 0,922 0,942 0,930 0,971 0,950 0,967 0,922 0,944 0,85 13,81 0,20 3,30

2 0,967 0,849 0,904 0,870 0,890 0,880 0,930 0,867 0,897 -2,69 -25,34 -0,75 -7,06

3 0,959 0,941 0,950 0,929 0,982 0,955 0,986 0,903 0,943 0,01 9,68 -0,01 -14,45

4 0,974 0,949 0,961 0,937 0,978 0,957 0,988 0,928 0,957 0,51 -11,06 -0,76 -11,06

5 0,979 0,935 0,956 0,945 0,962 0,953 0,972 0,948 0,960 -0,44 -7,06 -0,44 7,71

M 0,968 0,919 0,943 0,922 0,957 0,939 0,969 0,914 0,940 -0,42 -3,99 -0,28 -4,31

A partir da Tabela 7.7 é possível observar que os métodos de AM começaram a

apresentar uma notável melhora em relação a Tabela 7.6. Entretanto, ainda não tive-

mos bons resultados, mesmo utilizando a estratégia com todas as rádios como treino.

Também podemos destacar que exclusivamente para a rádio 2 não obtivemos um bom

resultado. Isso deve-se ao fato de que a rádio 2 possui um baixo valor de bitrate (32

kbps), desta forma, tal rádio transmite um sinal de mais baixa qualidade em relação

as outras. Também foi observado que a revocação para o método SV1 nesta rádio é

baixa (84,9%) em relação às outras. Portanto, a consequência do mau funcionamento

de um método heurístico impacta diretamente no desempenho dos métodos de AM, o

que era esperado. Olhando por outra perspectiva, podemos notar que o SVM alcança

uma melhor média de revocação comparado com o SV1, mas perde em precisão. Dessa

forma, foi constatado que mesmo o classi�cador SVM não conseguindo um ganho em

relação ao SV1, a perda em relação ao mesmo é baixa (-0,42%).

Com o objetivo de melhorar os resultados e considerando a observação da seção

anterior de que o número de voltas na playlist de treino in�uencia consideravelmente na

qualidade dos resultados, decidimos realizar uma nova transmissão em rádios, utilizando

8 voltas adicionais na playlist, porém agora somente para as músicas com desempenho

ruim, ou seja, as músicas que não são encontradas pelos métodos de AM. A Tabela 7.8

apresenta os resultados aplicando oito voltas adicionais para as músicas ruins (além das

4 voltas para todas as músicas) e com treinamento de todas as rádios juntas.
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Tabela 7.8: Resultado utilizando oito voltas adicionais na playlist para as
músicas com desempenho ruim e treinamento com todas as rádios juntas. O
baseline é o método H-SV1.

H-SV1 SVM-SV1 RF-SV1 SVM-SV1 RF-SV1

Rd P R F1 P R F1 P R F1 Ganho R.Perda Ganho R.Perda

1 0,963 0,922 0,942 0,947 0,958 0,952 0,949 0,951 0,950 1,11 17,97 0,84 13,71

3 0,967 0,849 0,904 0,929 0,917 0,923 0,942 0,900 0,921 2,08 19,61 1,81 17,07

5 0,959 0,941 0,950 0,948 0,954 0,951 0,963 0,951 0,957 0,11 2,15 0,74 14,07

4 0,974 0,949 0,961 0,972 0,958 0,965 0,971 0,952 0,961 0,38 9,34 0,01 0,18

5 0,979 0,935 0,956 0,965 0,946 0,955 0,950 0,960 0,955 -0,11 -2,50 -0,16 -3,49

M 0,968 0,919 0,943 0,952 0,947 0,949 0,955 0,943 0,949 0,71 9,31 0,65 8,31

Observando a Tabela 7.8, podemos notar que neste caso obtivemos resultados satis-

fatórios para os dois métodos de AM. Tais métodos conseguiram um melhor desempenho

utilizando mais voltas adicionais para as músicas ruins. Assim, observa-se que é vanta-

joso para os métodos de AM utilizarem de um maior volume de dados de treino para

conseguir melhores resultados. Podemos destacar aqui o ganho de 0,71% e uma redução

de perda de 9,31% para o classi�cador SVM.

Também executamos os testes para mais e menos do que 12 voltas adicionais para as

músicas ruins, mas a execução com 12 voltas foi a que apresentou melhores resultados.

A partir de 13 voltas já foi observada queda de desempenho em função de overtraining.

Portanto, a Tabela 7.9 apresenta os resultados empregando 12 voltas adicionais para as

músicas ruins na playlist e com treinamento de todas as rádios juntas. O baseline foi o

método H-SV1.
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Tabela 7.9: Resultado utilizando doze voltas adicionais na playlist para as
músicas com desempenho ruim e treinamento com todas as rádios juntas. O
baseline é o método SV1.

H-SV1 SVM-SV1 RF-SV1 SVM-SV1 RF-SV1

Rd P R F1 P R F1 P R F1 Ganho R.Perda Ganho R.Perda

1 0,963 0,922 0,942 0,950 0,969 0,959 0,939 0,964 0,946 1,84 29,94 0,44 7,23

2 0,967 0,849 0,904 0,933 0,928 0,930 0,928 0,919 0,916 2,91 27,47 1,30 12,31

3 0,959 0,941 0,950 0,951 0,975 0,963 0,945 0,971 0,953 1,36 25,83 0,35 6,66

4 0,974 0,949 0,961 0,970 0,980 0,975 0,961 0,968 0,952 1,42 35,27 -0,92 -22,94

5 0,979 0,935 0,956 0,963 0,973 0,968 0,951 0,967 0,951 1,20 26,39 -0,54 -11,92

M 0,968 0,919 0,943 0,953 0,965 0,959 0,945 0,958 0,944 1,75 28,98 0,13 -1,73

Observando a Tabela 7.9, podemos notar uma melhor performance para o classi�ca-

dor SVM. Conseguimos aumentar o ganho para 1,75% e a redução da perda para 28,98%.

Isto mostra que para o classi�cador SVM, é ainda mais vantajoso utilizar doze voltas

na playlist ao invés de oito. Ou seja, parte das músicas que não eram encontradas com

oito voltas, foram encontradas utilizando doze voltas. Por outro lado, o classi�cador

RF não apresentou resultados satisfatórios em relação ao baseline, ou seja, por causa do

overtraining, os resultados com 8 voltas para o Random Forest foram melhores do que

com 12 voltas.

7.3.3 Resultados utilizando apenas características do método

SV2

Nesta seção são apresentados os resultados utilizando um arquivo de treinamento con-

tendo apenas as características do método SV2. A Tabela 7.10, apresenta os resultados

utilizando quatro voltas na playlist e com o treinamento para cada rádio separadamente.

O método de baseline aplicado nesta seção foi o próprio método heurístico SV2.
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Tabela 7.10: Resultado utilizando quatro voltas de treino na playlist e treina-
mento para cada rádio separadamente. O baseline é o método H-SV2.

H-SV2 SVM-SV2 RF-SV2 SVM-SV2 RF-SV2

Rd P R F1 P R F1 P R F1 Ganho R.Perda Ganho R.Perda

1 0,731 0,925 0,817 0,686 0,933 0,791 0,673 0,953 0,789 -3,18 -14,17 -3,40 -15,13

2 0,650 0,860 0,740 0,681 0,948 0,793 0,637 0,937 0,758 7,05 20,12 2,43 6,94

3 0,642 0,926 0,758 0,705 0,944 0,807 0,679 0,954 0,793 6,45 20,23 4,62 14,51

4 0,704 0,958 0,812 0,694 0,959 0,805 0,688 0,956 0,800 -0,78 -3,36 -1,41 -6,07

5 0,651 0,954 0,744 0,682 0,944 0,792 0,653 0,953 0,775 2,32 7,96 0,14 0,48

M 0,676 0,925 0,780 0,690 0,946 0,798 0,666 0,951 0,783 2,37 6,16 0,48 0,14

De acordo com a Tabela 7.10, pode-se notar que ambos os métodos de AM mostraram

uma média com resultados satisfatórios em relação ao baseline. Porém, também foi

observado, que excepcionalmente para as rádios 1 e 4 os métodos de AM não conseguiram

ganho. Portanto, conseguimos um melhor desempenho do classi�cador SVM em relação

o RF, onde houve um aumento do Ganho de 2,37% contra 0,48% do RF.

A Tabela 7.11 apresenta os resultados empregando quatro voltas na playlist e com

treinamento de todas as rádios juntas. O baseline foi o método H-SV2. De acordo com a

tabela, foi possível perceber que houve um aumento no desempenho do classi�cador SVM

utilizando todas as rádios juntas. Conseguimos aumentar o Ganho de 2,37% (Tabela

7.10) para 7,20%. Além disso, temos agora um ganho em todas as rádios, incluindo as

rádios 1 e 4. O RF também obteve um melhor desempenho em relação a tabela anterior.

Conseguimos aumentar o Ganho de 0,48% (Tabela 7.10) para 2,13%. Entretanto, foi

veri�cado que o classi�cador SVM teve um melhor desempenho, comparado ao RF, para

todos os resultados apresentados na tabela, o que era esperado.
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Tabela 7.11: Resultado utilizando quatro voltas de treino na playlist e treina-
mento com todas as rádios juntas. O baseline é o método SV2.

H-SV2 SVM-SV2 RF-SV2 SVM-SV2 RF-SV2

Rd P R F1 P R F1 P R F1 Ganho R.Perda Ganho R.Perda

1 0,731 0,925 0,817 0,825 0,931 0,875 0,710 0,925 0,803 7,12 31,72 -1,63 -7,24

2 0,650 0,860 0,740 0,797 0,911 0,850 0,685 0,917 0,784 14,83 42,29 5,92 16,87

3 0,642 0,926 0,758 0,738 0,942 0,828 0,667 0,968 0,790 9,14 26,68 4,16 13,04

4 0,704 0,958 0,812 0,737 0,956 0,832 0,710 0,939 0,809 2,56 11,01 -0,37 -1,59

5 0,651 0,954 0,774 0,679 0,950 0,792 0,698 0,920 0,794 2,33 7,99 2,57 8,79

M 0,676 0,925 0,780 0,755 0,938 0,835 0,694 0,934 0,796 7,20 24,34 2,13 5,97

7.3.4 Resultado utilizando a combinação de características dos

métodos SV1 e CMUE

Nesta seção são apresentados os resultados utilizando a combinação de características do

método SV1 e CMUE. O objetivo dos experimentos desta seção, é veri�car se através da

informação de outros métodos heurísticos de impressão digital, é possível ter um ganho

em relação ao AM usando apenas características de métodos isoladamente. A Tabela

7.12, apresenta os resultados utilizando quatro voltas na playlist com o treinamento para

cada rádio separadamente. Foram empregadas apenas três rádios devido ao fato de que o

método CMUE funciona apenas com rádios de sample-rate igual a 44100 Hz. O método

de baseline aplicado em toda seção foi o método heurístico SV1.

Tabela 7.12: Resultado utilizando quatro voltas de treino na playlist e treina-
mento para cada rádio separadamente. O baseline é o método H-SV1.

H-SV1 SVM-SV1/CMUE RF-SV1/CMUE SVM-SV1/CMUE RF-SV1/CMUE

Rd P R F1 P R F1 P R F1 Ganho R.Perda Ganho R.Perda

1 0,963 0,922 0,942 0,931 1,00 0,964 0,941 0,989 0,964 2,36 38,33 2,37 38,57

2 0,967 0,849 0,904 0,984 0,939 0,961 0,938 0,990 0,963 6,28 59,28 6,54 61,70

3 0,959 0,941 0,950 0,913 0,990 0,950 0,929 0,980 0,954 0,00 0,05 0,41 7,79

M 0,963 0,904 0,932 0,943 0,976 0,958 0,936 0,986 0,961 2,88 32,56 3,11 36,02
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De acordo com a Tabela 7.12, podemos observar os melhores resultados obtidos em

relação a todas as tabelas apresentadas anteriormente. Para os dois classi�cadores, temos

um ganho notável em revocação. A razão deste crescimento deve-se ao fato de que os

métodos de AM usam informação de ambos os métodos heurísticos para aumentar a sua

taxa de reconhecimento. Por outro lado, não conseguimos um ganho em precisão.

A Tabela 7.13 apresenta os resultados empregando quatro voltas na playlist e com

treinamento de todas as rádios juntas. O baseline foi o método SV1 heurístico (H-SV1),

pois para quatro voltas o SV1 heurístico foi melhor do que o método de AM que utiliza

as características do SV1 apenas (conforme tabela 7.7).

Tabela 7.13: Resultado utilizando quatro voltas de treino na playlist e treina-
mento com todas as rádios juntas. O baseline é o método H-SV1.

H-SV1 SVM-SV1/CMUE RF-SV1/CMUE SVM-SV1/CMUE RF-SV1/CMUE

Rd P R F1 P R F1 P R F1 Ganho R.Perda Ganho R.Perda

1 0,963 0,922 0,942 0,956 1,000 0,978 0,925 0,939 0,932 3,76 61,18 -1,07 -17,44

2 0,967 0,849 0,904 0,940 0,989 0,964 0,915 0,989 0,951 6,60 62,31 5,13 48,41

3 0,959 0,941 0,950 0,944 1,000 0,971 0,946 0,968 0,957 2,24 42,48 0,73 13,89

M 0,963 0,904 0,932 0,947 0,996 0,971 0,929 0,965 0,946 4,20 55,32 1,60 14,96

Analisando os resultados da Tabela 7.13, podemos observar que temos um ganho

de precisão e revocação para o método SVM. Utilizando o treinamento com todas as

rádios juntas, temos uma taxa média de revocação muito próxima de 100%. Ou seja,

conseguimos encontrar todas as músicas utilizando a combinação dos métodos heurís-

ticos SV1 e CMUE. Além disso, temos também um aumento da precisão em relação à

tabela anterior, exceto na rádio 2. Em contrapartida, para o método RF, temos uma

perda notável tanto em precisão quanto em revocação em relação a Tabela 7.12. Assim,

podemos ressaltar que é vantajoso utilizar a combinação de métodos como estratégia

para aumentar a e�cácia dos resultados. Porém, �ca claro que para o classi�cador RF

um treinamento utilizando todas as rádios juntas pode não ser vantajoso em comparação

com outro método de AM como o SVM.
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7.3.5 Resultado utilizando combinação de características dos mé-

todos SV1, SV2 e CMUE

Nesta seção são apresentados os resultados utilizando a combinação de características de

todos os métodos heurísticos utilizados neste trabalho (SV1, SV2 e CMUE). O método

de baseline aplicado nesta seção foi o método heurístico SV1, pois é o melhor método

heurístico.

A Tabela 7.14, apresenta os resultados utilizando quatro voltas na playlist com o

treinamento para cada rádio separadamente. Nesta seção, não apresentamos os resul-

tados com o treinamento de todas as rádios juntas, pelo fato de que a implementação

do SVM utilizado na ferramenta Weka não ser escalável. Ou seja, quando utilizamos a

combinação de características dos três métodos heurísticos (SV1, SV2 e CMUE), temos

um aumento no espaço dimensional. A consequência disso é um considerável crescimento

no tempo de treinamento e recurso computacional sendo que, torna-se inviável o treina-

mento do classi�cador SVM para esse caso especí�co utilizando um grande número de

instâncias de treino.

Tabela 7.14: Resultado utilizando quatro voltas de treino na playlist e treina-
mento para cada rádio separadamente. O baseline é o método H-SV1.

H-SV1 SVM-ALL RF-ALL SVM-ALL RF-ALL

Rd P R F1 P R F1 P R F1 Ganho R.Perda Ganho R.Perda

1 0,963 0,922 0,942 0,913 0,976 0,943 0,937 0,956 0,946 0,15 2,41 0,46 7,51

2 0,967 0,849 0,904 0,972 0,924 0,947 0,932 0,971 0,951 4,78 45,11 5,19 48,97

3 0,959 0,941 0,950 0,900 0,964 0,931 0,924 0,958 0,941 -2,00 -37,96 -0,97 -18,41

M 0,963 0,904 0,932 0,928 0,955 0,941 0,931 0,962 0,946 0,98 3,18 1,56 12,69

De acordo com a Tabela 7.14, podemos notar que há resultados satisfatórios para

ambos os métodos de AM. Na média, observamos ganhos relevantes, exceto na rádio

3, onde houve uma perda na precisão. Portanto, conseguimos aumentar a redução da

perda para ambos os métodos de AM em relação ao nosso método heurístico de baseline

SV1. Neste experimento, o RF mostrou um desempenho igual em precisão, mas superior

em revocação em comparação ao SVM. Contudo, a utilização dos métodos SV1, SV2 e

CMUE demostrou ser menos e�caz do que a abordagem utilizando somente os métodos

CMUE e SV1 conforme vemos na Tabela 7.12.
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Nos casos em que o número de elementos de treinamento é arbitrariamente grande

ou a distribuição estatística das classes é completamente conhecida, a probabilidade de

erro de classi�cação de uma regra de decisão não aumenta com o aumento do número de

características consideradas. Porém, nos problemas práticos, observa-se que a adição de

características pode prejudicar o desempenho de um classi�cador se o número de exem-

plos de treinamento não for grande o su�ciente em relação ao número de características.

Sendo assim, colocar muitas características não signi�ca sempre melhora no desempe-

nho do classi�cador. Também temos que ressaltar que à medida em que aumentamos o

número de atributos, ou o número de instâncias, temos um maior custo computacional

do sistema. Por esse motivo, não foi possível fazer o experimento utilizando todas as

rádios juntas nesta seção.

Em relação à e�ciência, foi observado que o SVM apresenta um grande aumento no

tempo de treinamento a medida que acrescentamos mais instâncias. Ou seja, a medida

que adicionamos mais rádios ou voltas na playlist, temos um amplo crescimento no tempo

de treinamento. Em contrapartida, no classi�cador RF observa-se um pequeno aumento

no tempo de treinamento em relação ao SVM. Assim, o RF prova-se um classi�cador

mais indicado para casos onde a e�ciência ou tempo são importantes.

7.3.6 Experimento sem utilizar treinamento da rádio de teste

Nesta seção são apresentados os resultados utilizando o treinamento de todas as rádios,

entretanto, a rádio que é utilizada no teste não é incorporada ao treinamento. O objetivo

é medir a precisão dos métodos de AM sem utilizar a rádio que foi treinada. Desta

forma, a Tabela 7.15, apresenta os resultados dos experimentos utilizando apenas as

características do método CMUE com treinamento de todas as rádios menos a rádio

utilizada no teste. O baseline foi o resultado do método heurístico CMUE, mostrado na

seção 7.2.
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Tabela 7.15: Resultado utilizando quatro voltas de treino na playlist e treina-
mento de todas as rádios menos a utilizada para teste. O baseline é o método
H-CMUE.

H-CMUE SVM-CMUE RF-CMUE SVM-CMUE RF-CMUE

Rd P R F1 P R F1 P R F1 Ganho R.Perda Ganho R.Perda

1 0,790 0,976 0,873 0,900 0,990 0,943 0,942 0,984 0,963 7,98 54,93 10,23 70,46

2 0,730 0,900 0,806 0,816 0,959 0,882 0,914 0,928 0,921 9,38 39,00 14,24 59,22

3 0,850 0,985 0,913 0,838 0,950 0,890 0,914 0,979 0,945 -2,42 -25,20 3,60 37,56

M 0,790 0,953 0,864 0,851 0,966 0,905 0,923 0,964 0,943 4,98 22,91 9,36 55,75

De acordo com a Tabela 7.15, nota-se que mesmo não utilizando como treinamento os

parâmetros da rádio que foi usada para teste, conseguimos resultados satisfatórios. Tal

observação é importante pelo fato de que em um sistema real, o algoritmo de AM também

é capaz de ter um bom desempenho em rádios onde ele não foi treinado. Entretando,

podemos observar que temos uma pequena perda em relação ao treinamento utilizando

todas as rádios inclusive a utilizada no teste, conforme apresentado na Tabela 7.5.

A Tabela 7.16, apresenta os resultados dos experimentos utilizando apenas as carac-

terísticas do método SV2 com treinamento de todas as rádios menos a rádio utilizada

no teste. O baseline foi o resultado do método heurístico SV2.

Tabela 7.16: Resultado utilizando quatro voltas de treino na playlist e treina-
mento de todas as rádios menos a utilizada para teste. O baseline é o método
H-SV2.

H-SV2 SVM-SV2 RF-SV2 SVM-SV2 RF-SV2

Rd P R F1 P R F1 P R F1 Ganho R.Perda Ganho R.Perda

1 0,731 0,925 0,817 0,829 0,927 0,875 0,705 0,919 0,798 7,18 31,97 -2,29 -10,22

2 0,650 0,860 0,740 0,781 0,895 0,834 0,683 0,908 0,780 12,66 36,10 5,29 15,10

3 0,642 0,926 0,758 0,730 0,898 0,805 0,662 0,961 0,784 6,20 19,47 3,39 10,62

4 0,704 0,958 0,812 0,723 0,918 0,809 0,701 0,898 0,787 -0,33 -1,42 -2,99 -12,86

5 0,651 0,954 0,774 0,702 0,937 0,803 0,695 0,913 0,789 3,72 12,72 1,98 6,78

M. 0,676 0,925 0,780 0,753 0,915 0,825 0,689 0,920 0,788 5,89 19,77 1,08 1,88

De acordo com a Tabela 7.16, nota-se que mesmo não utilizando como treinamento a

rádio que foi usada para teste, conseguimos resultados satisfatórios utilizando somente
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características do método SV2. Entretando, podemos observar que temos uma pequena

perda em relação ao treinamento utilizando todas as rádios inclusive a utilizada no teste,

conforme apresentado na Tabela 7.11.

A Tabela 7.17, apresenta os resultados dos experimentos utilizando apenas as carac-

terísticas do método SV1 com treinamento de todas as rádios menos a rádio utilizada no

teste. Além disso, neste experimento foram utilizadas quatro voltas de treino na playlist,

incluindo mais oito voltas adicionais apenas em músicas com desempenho insatisfatório,

a �m de alcançar um melhor desempenho, de acordo com os resultados apresentados na

seção 7.3.2. O baseline foi o resultado do método heurístico SV1.

Tabela 7.17: Resultado utilizando quatro voltas de treino na playlist, incluindo
mais oito voltas adicionais em músicas com desempenho ruim. O baseline é o
método H-SV1.

H-SV1 SVM-SV1 RF-SV1 SVM-SV1 RF-SV1

Rd P R F1 P R F1 P R F1 Ganho R.Perda Ganho R.Perda

1 0,963 0,922 0,942 0,945 0,951 0,948 0,943 0,955 0,949 0,63 10,24 0,73 11,92

2 0,967 0,849 0,904 0,935 0,911 0,923 0,938 0,897 0,917 2,07 19,49 1,42 13,44

3 0,959 0,941 0,950 0,956 0,950 0,953 0,959 0,952 0,955 0,32 6,14 0,59 11,13

4 0,974 0,949 0,961 0,968 0,954 0,961 0,967 0,948 0,957 -0,04 -1,00 -0,41 -10,17

5 0,979 0,935 0,956 0,959 0,945 0,952 0,947 0,956 0,951 -0,48 -10,45 -0,52 -11,53

M. 0,968 0,919 0,943 0,953 0,942 0,947 0,951 0,942 0,946 0,50 4,88 0,36 2,96

De acordo com a Tabela 7.17, nota-se que mesmo não utilizando como treinamento

os parâmetros da rádio que foi usada para teste, conseguimos resultados satisfatórios

utilizando somente características do método SV1. Entretando, podemos observar que

temos perda em relação ao treinamento utilizando todas as rádios inclusive a utilizada

no teste, conforme apresentado na Tabela 7.8. Além disso, podemos destacar que exclu-

sivamente para as rádios 4 e 5 houve uma pequena perda para ambos os classi�cadores,

em relação ao método de baseline. Desta forma, decidimos aumentar o número de voltas

de treino na playlist apenas para as músicas com desempenho ruim, ou seja, as músicas

que não são encontradas pelos métodos de AM em cada rádio. Tal acréscimo tem como

objetivo melhorar os resultados em todas as rádios principalmente nas rádios 4 e 5.

A Tabela 7.18, apresenta os resultados dos experimentos utilizando apenas as carac-

terísticas do método SV1 com treinamento de todas as rádios menos a rádio utilizada
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no teste. Neste teste utilizamos um número de quatro voltas na playlist, incluindo mais

doze voltas adicionais em músicas com baixo desempenho. O baseline foi o resultado do

método heurístico SV1.

Tabela 7.18: Resultado utilizando quatro voltas de treino na playlist, incluindo
mais doze voltas adicionais em músicas com desempenho ruim. O baseline é o
método H-SV1.

H-SV1 SVM-SV1 RF-SV1 SVM-SV1 RF-SV1

Rd P R F1 P R F1 P R F1 Ganho R.Perda Ganho R.Perda

1 0,963 0,922 0,942 0,949 0,970 0,959 0,942 0,951 0,946 1,84 29,91 0,47 7,64

2 0,967 0,849 0,904 0,927 0,943 0,935 0,938 0,928 0,933 3,40 32,10 3,19 30,06

3 0,959 0,941 0,950 0,948 0,968 0,958 0,954 0,959 0,956 0,84 15,93 0,69 13,14

4 0,974 0,949 0,961 0,969 0,969 0,969 0,963 0,957 0,960 0,80 19,82 -0,14 -3,48

5 0,979 0,935 0,956 0,965 0,959 0,962 0,942 0,963 0,952 0,57 12,63 -0,43 -9,45

M. 0,968 0,919 0,943 0,952 0,962 0,957 0,948 0,952 0,950 1,49 22,08 0,76 7,58

De acordo com a Tabela 7.18, nota-se que houve uma melhora signi�cativa dos resul-

tados para ambos os classi�cadores em relação à Tabela 7.17. Desta forma, o acréscimo

de mais quatro voltas nas músicas com desempenho ruim mostrou-se vantajoso. No

entanto, neste trabalho também �zemos experimentos utilizando até vinte voltas nas

músicas com desempenho ruim e percebemos que a partir de nove voltas o resultado

degrada-se continuamente. Tal fato ocorre pelo fenômeno chamado de overtraining, que

é caracterizado pelo treinamento excessivo de determinadas classes que provoca notável

piora na capacidade de generalização e predição dos classi�cadores.

De acordo com os experimentos realizados nesta seção, os resultados alcançados fo-

ram bem satisfatórios. Mesmo quando a base de treino não possui uma con�guração

com parâmetros similares com relação à base de teste, os resultados foram satisfatórios,

mostrando que o sistema pode ser usado na prática mesmo se as rádios reais a serem

monitoradas não estão com suas con�gurações bem representadas na base de treino.

Comparando as tabelas 7.18 e 7.9, vemos que o valor de F1 para o treino sem a rádio

de teste cai apenas 0,002 pontos, ou seja, de 0,959 para 0,957. Portanto, praticamente

não houve degradação do resultado para o método SVM-SV1 quando a rádio de teste não

é incluída no treino, demonstrando robustez do método proposto. Ainda como conclusão
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dos resultados, observou-se que o treino com todas as rádios juntas é melhor do que com

cada rádio separadamente. Provavelmente esse resultado aconteceu porque dessa forma o

volume de dados rotulados foi maior, ainda que com rádios em con�gurações diferentes.



Capítulo 8

Conclusões e Trabalhos Futuros

Esta dissertação apresentou um modelo de aprendizado de máquina com rotulagem

automática para reconhecimento de áudio de Web rádios. O modelo foi implementado

para demonstrar que ele pode ser efetivo na prática. Desta forma, diversos experimentos

foram realizados, considerando como parâmetro de comparação (baseline), na maioria

dos casos, um método heurístico usado em um sistema comercial real.

Como parte da dissertação, também foi desenvolvido um método heurístico baseado

no espectrograma do áudio. Esse método apresentou resultados razoáveis, �cando apenas

um pouco pior do que o método heurístico da indústria usado como baseline em outras

partes dos experimentos. Uma outra conclusão relevante foi que a combinação de bons

métodos aumenta a precisão do reconhecimento supervisionado. Os melhores resultados

foram observados quando se combinou características do método em uso na indústria

(SV1) com o método desenvolvido na dissertação (CMUE). Quando as características

de um terceiro método (SV2) também foram agregadas, o resultado piorou em relação

à combinação anterior.

Este trabalho apresentou um modelo de sistema capaz de utilizar a área de apren-

dizado de máquina como estratégia de combinação de diferentes métodos de impressão

digital. Não foi encontrado na literatura qualquer método que utilize aprendizado de

máquina para dados gerados a partir de métodos de impressão digital. Talvez o motivo

de não ser encontrado um trabalho parecido, deve-se ao fato de não existir uma base de

dados rotulada, contendo informações sobre a impressão digital de métodos heurísticos

de reconhecimento de áudio. Desta forma, uma grande contribuição deste trabalho foi

implementar um sistema capaz de gerar tais dados de forma automática e que utiliza as
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principais características de diferentes técnicas de impressão digital.

Considerando os resultados obtidos, o principal objetivo do presente trabalho foi

alcançado, uma vez que provamos a viabilidade da utilização de métodos de aprendizado

de máquina para solução de problemas de reconhecimento de áudio. Com o aumento

do poder de processamento dos computadores a cada dia, utilizar técnicas de AM para

combinação de impressões digitais poderá permitir novas pesquisas baseadas em tal

estratégia.

Destaca-se também como uma importante contribuição a comparação de dois algo-

ritmos de aprendizado de máquina que são o estado da arte na literatura para vários

problemas de classi�cação. Além disso, o modelo proposto neste trabalho pode também

avaliar qualquer novo método heurístico cuja �nalidade é reconhecer áudio, gerando re-

latórios do desempenho geral do método e das músicas utilizadas no reconhecimento.

Portanto, o modelo proposto também possui uma importante característica de compa-

ração de diferentes estratégias, seja elas utilizando AM ou não.

O sistema produzido neste trabalho trata-se de um primeiro protótipo para chegar-se

a um sistema completo de reconhecimento de áudio que possa funcionar em escala co-

mercial. Como sugestões para �ns de trabalhos futuros, destacamos os seguintes pontos.

Primeiro, é importante substituir a ferramenta Weka por outra solução que possa ser

escalável. Durante a realização de todo o trabalho, observou-se que a ferramenta Weka

possui uma grande limitação em termos de e�ciência, ou seja, por ser uma ferramenta

acadêmica, ela não foi projetada para trabalhar com problemas envolvendo um grande

número de instâncias. Tal ferramenta mostrou-se ine�ciente devido ao tempo necessário

para executar o classi�cador SVM.

A partir dos resultados que foram obtidos, podemos também destacar como trabalho

futuro, a utilização de combinação dos resultados dos métodos de AM como estratégia

para melhorar a e�cácia do sistema. Ou seja, podemos utilizar tanto uma heurística

a partir dos dados recebidos pelos classi�cadores quanto o resultado dos classi�cadores

para serem rotulados. Assim, podemos aplicar um novo classi�cador que aprenda através

destes dados rotulados e construa um modelo de classi�cação mais e�caz, ou seja, um

classi�cador que combine resultados de outros classi�cadores.

Para uma aplicação comercial, devemos aumentar o número de músicas no índice dos

métodos de impressão digital. Sendo assim, é preciso fazer várias melhorias no método

CMUE. Dentre elas, destaca-se o objetivo de se criar uma assinatura mais robusta

para ser utilizada como chave na tabela hash. Com isso, mesmo utilizando centenas de
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milhares ou até milhões de músicas no índice, será possível fazer a identi�cação correta da

música. Outra melhoria que pode ser efetuada é a implementação de um novo algoritmo

de correspondência, que seja capaz de ser escalável para permitir grandes quantidades

de músicas no índice.

Uma outra sugestão de trabalho futuro é a substituição da rotulagem das músicas

através da transmissão de rádios por uma rotulagem feita diretamente no MP3 de cada

música armazenada em um computador pessoal. Ou seja, seria feita uma estratégia de

inserir ruído em cada música como forma de simular o áudio degradado do streaming.

No entanto, não é certo que bons resultados poderão ser encontrados através dessa

abordagem.

Por �m, como trabalho futuro, o modelo de classi�cação supervisionada com rotu-

lagem automática para reconhecimento de áudio introduzido neste trabalho deve ser

formatado como uma patente de processo.
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